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Fotoproject krijgt voorlopig 
andere invulling

door Guus Geebel

Aileen van Leeuwen vertrok in februari dit jaar naar het zuiden van Mexico om op het 
schiereiland Yucatán samen met lokale organisaties invulling te geven aan het project 

Portraits for People. Aileen is afgestudeerd als conflict analist aan de Universiteit 
Utrecht en heeft voor haar studie en werk veel gereisd in conflictgebieden 

in het Midden-Oosten, Azië, maar vooral in Latijns-Amerika.

‘Tijdens mijn reizen zag ik dat 
mensen erg geïnteresseerd waren 
in de foto’s die ik maakte en het 
leuk vonden om op de foto te gaan. 
Ik kon ze de foto’s wel op de ca-
mera laten zien, maar geen afdruk 
geven. Ik was benieuwd wat er zou 
gebeuren als ik met een draagbare 
printer ging reizen en ze afdrukken 
van de foto’s zou geven. Nadat ik 
in februari met mijn baan gestopt 
was ben ik naar Mexico gereisd 
om samen met lokale organisaties 
dit in een project vorm te geven. 
De foto’s wilde ik maken met fa-
milies die geen toegang hebben tot 
een camera of printer en voor wie 
een foto heel speciaal is.’ 

Voorbereiding
‘Vooraf had ik een aantal mailtjes 
gestuurd naar lokale organisaties 

en van één iemand kreeg ik vrij 
snel een enthousiaste reactie. Naar 
hem ben ik in Mexico ook meteen 
toegegaan. Hij zat in de stad Che-
tumal en heeft mij de eerste twee 
weken meegenomen naar allemaal 
kleine dorpen waar hij veel men-
sen kende die het leuk vonden om 
een foto te krijgen. Via hem kwam 
ik weer in contact met andere or-
ganisaties in andere steden. Er wa-
ren ook nog organisaties die later 
op mijn eerste mail reageerden en 
op die manier ging het steeds beter 
lopen. Ik kwam ook in contact met 
journalisten waar ik interviews 
mee had die in Mexicaanse me-
dia gepubliceerd werden. Ook op 
radio en televisie was er aandacht 
voor het project. Het was fijn dat 
het project binnen een maand al zo 
goed verliep. Ik heb in verschillen-
de dorpen veel foto’s van families 
kunnen printen. Het liep allemaal 
heel voorspoedig totdat corona uit-
brak. Het idee was dit project over 
de hele wereld te doen om zo fa-
milies uit verschillende landen met 
elkaar te verbinden. Ik zou eigen-
lijk naar Colombia vliegen om het 
project daar voort te zetten, maar 
Colombia zat op slot en toen ben 
ik net op tijd teruggevlogen naar 
Nederland.’

Mayagemeenschappen 
‘Ik ging in februari in eerste in-
stantie naar Mexico om te kijken 
of het project überhaupt werkt. 
Gelukkig kreeg ik direct hulp van 
lokale organisaties, die mij kon-
den vertellen welke gebieden het 
veiligst zijn en geschikt voor het 
project waren. De mensen van de 
organisatie waarmee ik samen-
werkte brachten me bij mensen 
die meteen enthousiast waren. Ze 
namen me mee naar kleine dorp-

jes in Yucatán, een schiereiland in 
het zuiden van Mexico waar nog 
veel inheemse Mayagemeenschap-
pen zijn. We zijn bij veel van die 
families geweest en ik ben ook 
bij een aantal van hen verbleven. 
Ik spreek Spaans en heb ook wat 
woorden Maya geleerd om met ze 
te kunnen praten over hun leven 
en de cultuur die langzamerhand 
aan het verdwijnen is. Ik heb daar 
veel foto’s gemaakt wat ze heel 
bijzonder vonden. Vooral de prin-
ter, want deze bouwt de kleuren 
in laagjes op, dus eerst komt geel, 
daarna rood, dan blauw en daarna 
is de foto pas klaar. Er stonden 
allemaal kinderen om de printer 
heen en het was altijd een verras-
sing wat er uitkwam. Ze raakten 
er vaak geëmotioneerd door wat ik 
erg ontroerend vond.’ 

Quarantaine
‘Toen ik terug kwam in Nederland 
had ik nog heel veel fotopapier 
over. Ik dacht toen dat mensen in 
quarantaine het misschien ook wel 
leuk vinden om een geprinte foto 
te krijgen die ze kunnen opsturen 
naar dierbaren die ze op dit mo-
ment niet kunnen opzoeken. Je 
kan dan van de foto een soort com-
municatiemiddel maken.’ Aileen 
was vanuit Mexico eerst bij haar 
ouders in Bilthoven ingetrokken. 
‘Ik ben opgegroeid in Bilthoven en 
altijd op de Werkplaats naar school 
gegaan. Ik nam contact op met de 
Werkplaats om te vragen of ze mee 
wilden werken aan het initiatief en 
of ze in hun nieuwsbrief wilden 
vermelden dat mensen contact met 
mij konden opnemen. Ze vonden 
het meteen heel leuk. Ik ben in de 
omgeving rond gaan fietsen en heb 
quarantaine foto’s gemaakt van fa-
milies achter het raam. De foto’s 

Aileen van Leeuwen fotografeert Lulu Sayed en Alexander Spruijt. De 
fotosessie wordt gehouden om de vader van Alexander die jarig is en die ze 
niet mogen bezoeken te verrassen.

geef ik altijd gratis met het idee dan 
het een project is dat voor iedereen 
toegankelijk is en wat fijn is om te 
krijgen. Ik ben naar al die families 
toe gefietst en het was hartstikke 
bijzonder om te doen. Dit project 
draait om families en de huiselijke 
omgeving. Het is een hele waar-
devolle ervaring en zorgt dus ook 
voor verbinding. Toen er niemand 
bij mijn oma mocht komen heb ik 
foto’s voor het raam gemaakt van 
mijn ouders en een oom en tante. 
Die heb ik geprint en in het tehuis 
van mijn oma afgeleverd. Mijn oma 
was er heel blij mee en toen dacht ik 
misschien vinden andere oma’s het 
ook wel heel leuk. Inmiddels heb ik 
de afgelopen weken van meer dan 
dertig families foto’s gemaakt.’ 

Crowdfunding
Wanneer de coronapandemie 
voorbij is wil Aileen het project 
in conflictgebieden weer voortzet-
ten. Mexico is overigens een van 
de meest gewelddadige landen ter 
wereld. Er zijn veel conflicten tus-
sen kartels en gewapende groepen 
waar burgers vaak tussenin zitten 
en er zijn veel vluchtelingen uit 
andere landen. ‘Ik houd goed in de 
gaten welke landen het eerst weer 
veilig zijn.’ Aileen is van plan om 
een crowdfunding te gaan doen 
om het project Portaits for People 
draaiende te houden. ‘Momenteel 
ben ik bezig de verhalen uit te wer-
ken en een pagina op Instagram en 
Facebook te beginnen.’ Belangstel-
lenden kunnen contact met Aileen 
opnemen via: aileen.vanleeuwen@
gmail.com. 

Lieve gebaren 
voor bewoners

De afgelopen weken waren er veel lieve gebaren geweest van buren, 
mantelzorgers en plaatsgenoten m.b.t. de bewoners van wooncentrum 
Schutsmantel.                    (Marlies Dijkkamp-Berns)

Een impressie van tekeningen en kaartjes.

Met haar draagbare printer 
drukt Aileen ter plaatse enkele 
exemplaren af.  

TUINENBOOMSPECIALISTEN.NL

Van ontwerp tot realisatie,
bij Gebr. van Vliet is uw tuin in goede handen.

Wij denken mee, adviseren, schetsen
en komen met praktische oplossingen.

Meer informatie
of offerte aanvragen?

Bel 06 52 46 82 10
of kijk op onze website!
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De redactie kiest ervoor in deze 
‘Coronatijd’ te volstaan met de 

vermelding welke (on-)mogelijkheden 
er zijn m.b.t. het volgen van reguliere 

kerkdiensten in/vanuit de kerkgebouwen 
zonder vermelding van de namen van 

eventuele voorgangers.

Bilthoven
Pr. Centrumkerk

In verband met de Coronacrisis zijn de 
diensten alleen via de kerkomroep mee te 
maken. Tijdens de diensten zijn alleen de 
voorganger, de dienstdoend 1e ouderling, 

de organist en ‘technici’ in de kerkzaal 
aanwezig.

Pr. Gem. Zuiderkapel
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerkomroep.

nl en livestream: https://www.pgbilthoven.
nl/de-ark/.

Vrijz. gem. Woudkapel
De Woudkapel heeft alle ‘live’-
bijeenkomsten tot nader order 

geannuleerd. Zie verder https://
woudkapel.nl/lezen-luisteren 

Evangelische Gemeenschap, 
Koperwieklaan 3

Vanwege het Coronavirus, zijn er tot 1 
juni geen samenkomsten.

R.K. Kerk Onze Lieve Vrouwe
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 
in de OLV- kerk . Korte vieringen zijn te 

volgen op 
kerkomroep.nl.

 
Ger. Kerk (wijkgemeente 

d’Amandelboom)
Vanwege het Coronavirus zijn er 

voorlopig geen diensten.

De Bilt
Protestante Wijkgemeente Dorpskerk

De ochtenddienst wordt uitgezonden 
via diverse media. ’s Avonds is er een 
herhaling van een eerder uitgezonden 

dienst via diverse media

Protestante Wijkgemeente 
Oosterlichtkerk

In elk geval tot en met 26 april zijn er 
geen vrij toegankelijke diensten in de 
Oosterlichtkerk. Men kan de dienst 

beluisteren via de website kerkomroep 
en/of kijken naar de livestream, welke 

‘s zondagsochtends beschikbaar is rond 
09.45 uur.

 
R.K. St. Michaelkerk

Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 
in de St. Michaëlkerk.

Nieuwstraatgemeente V.E.G. De Bilt
26/04 • 10.00u - geen Dienst en woensdag 

29 april geen Gebedsbijeenkomst 

Groenekan
Herv. huisgemeente Groenekan 

(Groenekanseweg 66)
Er zijn t/m 31 mei geen erediensten; wel 
is er steeds om 15.30u een overdenking/

meditatief moment. 

Herst. Herv. Kerk Groenekan 
(Groenekanseweg 66)

De diensten (volgens het rooster) worden 
uitgezonden via kerkdienstgemist.nl 

Onderwegkerk Blauwkapel
De start van het kerkseizoen is uitgesteld 

tot zondag 7 juni 

Hollandsche Rading
PKN - Kapel 

Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 
georganiseerd. Er wordt z.s.m. overgegaan 

op video-diensten. 

Lage Vuursche
PKN - Herv. Kerk

De kerkdiensten zijn tot nader bericht niet 
toegankelijk, maar wel te volgen via de 

kerktelefoon en internet. 

Maartensdijk
Hersteld Hervormde kerk

De diensten zijn te beluisteren via 
kerktelefoon of kerkdienstgemist.nl

‘Van Haren’ Uitvaartverzorging

voor Maartensdijk en Omstreken
Als het gaat om een perfect verzorgde  begrafenis 
of crematie voor alle gezindten

Uitvaartleidster: Mevr. Birgitte van Manen - van Haren

Gespecialiseerd in: Thuis opbaren * Bloemwerk * Grafmonumenten 
 Vooruitregeling/Wilsbeschikking Uitvaart 

Door onze persoonlijke aandacht, kunnen wij de uitvaart geheel 
naar uw wensen verzorgen. 
Voor directe hulp zijn wij dag en nacht bereikbaar

Tel. 035 - 577 12 82
Charles Weddepohllaan 32 - 3739 LE Hollandsche Rading

PKN - Ontmoetingskerk
Er worden tot 1 juni geen kerkdiensten 

georganiseerd. Er wordt z.s.m. 
overgegaan op video-diensten. 

St. Maartenskerk
Er zijn t/m maandag 1 juni geen vieringen 

in de St. Maartenskerk.

Westbroek
Ned. Ger. Kerk

Tot en met 10 mei zijn er geen 
avonddiensten; de ochtenddienst (met 
alleen voorganger, ouderling, diaken, 

organist en technieker) zijn te volgen via 
livestream.

PKN - Herv. Kerk
De diensten (met alleen predikant - 

ouderling - diaken - koster en organist) 
kunnen worden gevolgd via kerktelefoon 

en internet.

Het leven is een reis.

Ik begeleid u met liefde. 
wanneer deze ten einde is gekomen. 

Ook onder de huidige omstandigheden. 
denk ik graag.met u mee. 

06 - 1027 5585 (dag en nacht bereikbaar).

Koop Geersing | uitvaartzorg.
Yarden & Geersing.

Mogelijkheden op de (nieuwe)
Algemeen Bijzondere Begraafplaats Maartensdijk

GRAVEN | URNENGRAVEN | URNENMUUR

informatie
website: www.begraafplaatsmaartensdijk.nl
email: contact-adres@begraafplaatsmaartensdijk.nl

Overlijden melden?

0346 - 28 17 11

Voor een waardige begrafenis 
met aandacht voor persoonlijke 
wensen en een eerlijk tarief

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons gratis ’laatste wensen’ boekje aanvragen?

Ga naar      www.kvanasselt.nl/de-bruijn
of neem telefonisch contact op via 06 - 15 45 11 30.

Meer informatie over de overname door Kees van Asselt
 of ons 

Ga naar
of neem telefonisch contact op via

 Wij verzorgen alleen begrafenissen

 Uw laatste wensen zijn ons uitgangspunt

 Wij zijn dag en nacht bereikbaar

Zoals de dag
uit de nacht treedt
treedt het leven uit de dood
er is liefde
die niet sterft
   Toon Hermans

Met pijn in het hart hebben we afscheid moeten nemen 
van mijn lieve man en maatje, onze toegewijde, 

betrokken vader en schoonvader, onze trotse opa

Willem van ‘t Land
- Wim -

* Maartensdijk,                                                    † Zeist, 
23 augustus 1932                                        16 april 2020

Willy van ‘t Land - van de Klomp

Vanwege de huidige omstandigheden met het 
coronavirus zal de uitvaart op woensdag 22 april in 
besloten kring plaatsvinden.

Correspondentieadres: Koningin Julianalaan 17
   3738 VA Maartensdijk

Henk en Henrike
 Johanneke en Karin
 Annelotte
 Marieke en Ronald
Peter en Jolanda
 Milona
 Daan en Amy

Evert en Diana
 Vivian
 Boris
Helma en Letty
 Mirjam en Henrique
 Lesley
 Mirte en PeterVerkoopdag Westbroek

In september is er bij de Her-
vormde Kerk in Westbroek een 
grote verkoopdag. Ook dit jaar 
staat deze gepland op de 3-de 
zaterdag (19 sept.). Vanwege de 
huidige onzekerheden aangaande 
het coronavirus worden er nog 
geen spullen ingezameld voor 
deze verkoopdag. De spullen die 
al gebracht zijn blijven in opslag. 
Nadere berichtgeving volgt t.z.t.

Arabisch voorlezen 

Voorlezen via zoom blijkt een 
succes te zijn. Jamal Abdulha-
nan, voormalig vluchteling uit 
Syrië, leest via zoom kinderen 
met een Arabische achtergrond 
in hun moedertaal voor. Ga naar 
de website debilt.ouderslokaal.nl 
/ agenda om woensdagochtend 
om 11.00 uur in te zoomen. Je 
moet van tevoren wel even Zoom 
downloaden. Praat Lokaal Autisme

Praat Lokaal Autisme is een plek 
voor ouders van kinderen met 
(vermoeden van) autisme om met 
elkaar ervaringen uit te wisselen. 
Gebruik te maken van elkaars 
deskundigheid en steun te bie-
den. De ontmoetingen vinden 
plaats via Zoom.us. Eerstvolgen-
de ontmoeting is donderdag 23 
april om 20.00 uur. Meer info: 
debilt.ouderslokaal.nl

Verantwoord Gamen

Op zoek naar tips over gamen en 
beeldschermtijd thuis? En waar 
doe je als ouder goed aan in 
deze Corona periode en zij zullen 
ongetwijfeld meer online zijn op 
social media, games, etc. dan je 
normaliter toelaat. Hoe ga je er in 
deze uitzonderlijke periode mee 
om? Meer informatie en aanmel-
den kan via: debilt.ouderslokaal.
nl / agenda 23 april

Als wij wisten dat de tijd was gekomen,
dat jij ons zo onverwacht zou verlaten in je dromen,

zouden wij je nog zoveel willen zeggen,
het gemis is niet uit te leggen.

Wat je in je hart bewaart raak je nooit meer kwijt.

Geheel onverwachts moeten wij in liefde laten gaan
mijn liefhebbende maatje, onze geweldige vader en trotse opa

Johannes Antonius Ammerlaan
Jan

Westbroek, 5 juni 1946   Maarssen, 20 april 2020

 Ellie Ammerlaan - van Beek

 Sandra

 Johan

 Wim
 Joyce en Wesley

Zogweteringlaan 2a
3601 JJ Maarssen

Op vrijdag 24 april en zaterdag 25 april is er mogelijkheid om afscheid te 
nemen van Jan. Om dit op een veilige manier te doen rijdt u met uw eigen 
auto langs zijn museum naast zijn huis. Dit kan van 14.00 tot 19.00 uur.

Jan wordt in besloten kring begraven.



maar deels gelukt. Mijn vader werd 
in 1950 tot achttien jaar met aftrek 
veroordeeld en heeft uiteindelijk 11 
jaar gevangen gezeten. In 1948 ver-
huisden Erik en ik naar een pleegge-
zin in het Limburgse Beek, waar we 
verbleven tot de vrijlating van onze 
vader in 1956 en waar we de HBS en 
het gymnasium doorliepen. Kleine 
Fred is die tijd bij moeder gebleven’.

In het voorjaar van 1957 voegde 
het hele gezin zich bij hun vader in 
Hoogeveen. Deze had vanuit de ge-
vangenis in Veenhuizen een betrek-
king gevonden als assistent-techni-
sche dienst bij de conservenfabriek 
Aardenburg in Hoogeveen. Een jaar 
later werd hij daar bedrijfsleider.

Rijnland
Als gesjeesde student warmtetech-
niek in Delft had Carolus Huijgen 
in 1919 de overstap gemaakt naar de 

Technische Hochschule in de stad 
Bingen in het Rijnland; op, wat nu 
heet, HBO-niveau. Carolus was dus 
geen Ir., zoals de NSB deed voor-
spiegelen maar ‘Ing’. ‘Binnen zijn 
eigen familie is hij de status van het 
zwarte schaap nooit kwijtgeraakt. In 
Bingen voelde hij het onrecht en de 
armoede van de Duitse bevolking 
na het verlies van de Eerste Wereld-
oorlog. Ik denk dat deze ervaringen 
mede aan de basis hebben gelegen 
van zijn toetreden tot de NSB’. Naar 
zijn zeggen hebben Karel en zijn 
broers niet geleden aan het trauma 
van NSB-kind: ‘Daar ben ik tante 
Greet en het pleeggezin in Beek nog 
altijd dankbaar voor. Tante Greet, die 
zelf niet was aangesloten bij de be-
weging, had een beschermingsmuur 
om ons opgetrokken en ver weg in 
Beek werd überhaupt niet over het 
onderwerp gesproken’.  
   (Veroniek Clerx)
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In de voetsporen van 
Eind maart was op tv de eerste aflevering van de Max-serie ‘In de voetsporen van de 

bevrijding’, gepresenteerd door Philip Freriks. Daar zag ik ‘De zoon van de 
belangrijke NSB-ers’, die uit Bilthoven bleek te komen. 

Hij werd geportretteerd in en rond 
het huis De Berenpan, dat voor mij 
op dat moment nog geheel onbe-
kend was. Via via kon ik aan het 
telefoonnummer van de heer Huij-
gen komen en hij was bereid tot een 
gesprek. Overigens bleek het huis 
De Berenpan zelf een geweldige 

oorlogsgeschiedenis te verbergen, 
in relatie met burgemeester Van 
der Borch, die in 1940 op diezelfde 
plaats had gewoond, schuin tegen-
over ‘zijn’ gemeentehuis Jagtlust. 
Voor Karel Huijgen begon de oor-
log op Dolle Dinsdag 5 september 
1944. Hij vluchtte met zijn ouders 
en zijn broertjes Erik en Frederik 
vanaf de Soestdijkseweg in Biltho-
ven naar de villa Ter Marse in het 
Groningse Stadskanaal. Tot aan die 
dag had de kleine Karel, geboren 
in Amsterdam op 24 januari 1940, 
geen oorlog gekend. Maar terwijl 
de rest van Nederland feestvierde 
werden de broertjes Huijgen en 
hun moeder na de bevrijding van 
Stadskanaal opgesloten in een in-
terneringskamp in Musselkanaal. 
Daar liepen de kinderen vanwege 
de slechte leefomstandigheden dy-
senterie op.

Hilversum
Karels ouders, overtuigde NSB-
ers, hadden in het voorjaar van 
1943 de pas herbouwde woning 
gehuurd van burgemeester Van der 
Borch van De Bilt. Vader Carolus 
Huijgen stond in hoog aanzien als 
secretaris-generaal van het NSB-
hoofdkwartier aan de Maliebaan in 
Utrecht. Moeder volgde vader in 
zijn politieke overtuiging: ‘Ik vraag 
me af of mijn moeder zonder hem 

ook voor de NSB gekozen zou heb-
ben’, vertelt Karel, die nu 80 is en 
opnieuw in Bilthoven woont.
Na hun vlucht uit Bilthoven had-
den Carolus Huijgen en zijn gezin 
onderdak gevonden bij de familie 
Maarsingh, NSB-gevolmachtigde 
van Mussert voor Groningen en 
Drenthe. Tot ook daar het oorlogs-
geweld op de deur klopte, toen 
Stadskanaal op 13 april door de Ca-
nadezen en Polen werd bevrijd. Ka-
rels vader werd samen met Mussert 
in Den Haag gearresteerd. Voor de 
moeder en de kinderen begon een 
interneringsperiode van vier maan-
den, die voor de drie kinderen zou 
eindigen in de woning van tante 
Greet van Buuren in Hilversum, 
een zuster van moeder. Moeder zelf 
werd naar het voormalige kamp 
Amersfoort overgebracht. Ze kwam 
voorjaar 1946 weer vrij, waarna 
ook zij bij haar zuster in Hilversum 
ging wonen.

Huisraad
‘Tante Greet heeft verteld dat ze met 
een kinderwagen op en neer naar de 
afgesloten Bilthovense woning was 
gelopen om wat huisraad te redden; 
we hadden het huis halsoverkop 
moeten verlaten. Mijn moeder heeft 
nog jarenlang geprobeerd bij het 
Nederlandse Beheersinstituut om 
haar spullen terug te krijgen; dat is 

Veroniek Clerx was in april 2020 op de stoep van het huis in Bilthoven 
opnieuw in gesprek met Karel Huigen. [foto Henk van de Bunt]

‘Welkom Frederik’. Erik en Karel (r) 
wachten in 1943 op de stoep van 
het huis in Bilthoven op de thuis-
komst uit het ziekenhuis van hun 
pasgeboren broertje. (foto: Karel 
Huijgen)

De sociaal werkers van MENS De Bilt voelen zich als een 
vis in het water zodra zij zich tussen mensen kunnen be-
geven. Maar sinds het begin van de Coronacrisis zat van 
de ene op de andere dag ons hele team thuis. Er was ge-
lijk zorg om vrijwilligers en klanten. Vrijwel onmiddellijk 
borrelden er allerlei ideeën op om ‘onze’ mensen toch te 
bereiken. Niet in levende lijve, maar via de telefoon. 

Inmiddels zijn we ruim een maand verder. We voeren da-
gelijks vele gesprekken en ondersteunen op afstand al-
lerlei goede initiatieven. De boodschappenbemiddeling 
loopt als een trein, de Biltse Telefoonlijn in samenwerking 
met Samen voor De Bilt brengt mensen met elkaar in con-
tact en via onze bemiddeling worden er allerlei klussen 
opgepakt door vrijwilligers. Zonder deze vrijwillige inzet 
zouden wij ons werk niet kunnen doen. We zijn dan ook 
dankbaar dat zoveel inwoners van gemeente De Bilt zich 
inzetten om iets voor een ander te doen, mét, maar ook 
zonder onze bemiddeling. 

Tijdens onze online overleggen bespreken we hoe we 
straks nog meer zichtbaar en bereikbaar willen zijn voor 
de inwoners van onze gemeente. Wij kijken er naar uit om 
straks weer naar u toe te komen, wijken en buurten met 
elkaar te verbinden, en u te helpen om uw initiatieven op 
te zetten en zo nodig te faciliteren. 

Wij zijn er voor u, nu in moeilijke tijden en straks ook als 
we met elkaar het gewone leven weer gaan oppakken. 

Tot ziens! 
Team Welzijn MENS De Bilt

servicecentrumdebilt@mensdebilt.nl  030-7440595
servicecentrummaartensdijk@mensebilt.nl 0346-214161
www.mensdebilt.nl

Team Welzijn
is er voor u

advertentie
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Maertensplein 18 | 3738 GK Maartensdijk | Tel (0346) 213070 Volg ons ook via

Diverse vleeswaren 
voor 
maar

Nergens deze kwaliteit voor zo'n lage prijs!!!

100
GRAM 0.99

(minimaal 10 soorten)

DONDERDAG

Kookworst
Grillworst
Grillworst kaas
Grillworst piri piri
Grillworst saté
Leverworst

Paardenworst
Boterhamworst
Gebraden gehakt
Schouderham
Procureurrollade

MAANDAG-DINSDAG VOORDEEL

Reclame geldig vanaf 
donderdag 23 april
t/m woensdag 29 april

WOENSDAG GEHAKTDAG

Half om half gehakt 1 Kg.  | 6.98   
Rundergehakt 1 Kg.  | 7.98
Gekruid gehakt 1 Kg.  | 7.98

SALADE TRIO

VLEESWAREN TRIO

3 x 100
GRAM 6.98

3 x 100
GRAM 4.98

Gebraden entrecote 
Gegrilde kiprollade
Boeren achterham

Filet Americain
Asperge beenham salade
Ei-bieslook salade

VOORDEEL HELE WEEK

Aangepaste openingstijden!Extra donderdag voordeel:

Vrijdag en zaterdag voordeel

Kipdij filet
naturel of gemarineerd

5 BBQworstjes +
5 gemarineerde speklapjes

Varkenshaas saté

500
 GRAM 5.50

SAMEN 
VOOR

500
GRAM 5.98Riblappen

9.99

5 + 1
GRATIS

3 biefstukjes, 4 schnitzels 
of 6 tartaartjes

6.50

KLEINE 
VARKENSHAASJES

1
KILO 11.99

STOMPETOREN  
BELEGEN 

500
GRAM 6.25

BOEREN EXTRA 
BELEGEN 
extra goedkoop

9.991
KILO

2 
VOOR 7.-

KIPWRAPS OF 
GEHAKTWRAPS

www

Maandag t/m donderdag 08.00 - 18.00 uur

Vrijdag 08.00 - 20.00 uur
Zaterdag 08.00 - 16.00 uur
Zondag Gesloten

OPENINGSTIJDEN Maertensplein 21a
3738 GM Maartensdijk

0346 - 211330

info@agf-landwaart.nl

www.landwaartculinair.nl

Aanbiedingen met een * geldig op donderdag 23, vrijdag 24 en zaterdag 25 april.

Alle rauwkostsalades 
Alle stamppotten
Per 100 gram € 0,90

Lekker vers…lekker makkelijk…

Gewassen  Spinazie 
Zak 300 gram € 0,99
Hollandse AARDBEIEN en 
ASPERGES tegen scherpe 

dagprijzen..!!
De allerbeste kwaliteit

(Asperges worden gratis geschild)

Citroen frambozen 
Taart
Nu € 15,95
Wat zijn ze lekker

Kokosmakronen 
Nu € 5,99

Desem maisbrood  
Nu € 2,49
Maartensdijkertje 
Met rozijnen 
en sinaasappel

Nu € 3,49

Nasi en bami 
Met fou yong hai 
met groente en kip
of babi pangang

€ 1,25
100 gram

De koningin der groenten 
Asperge maaltijd
Compleet met 
ham, vis of vlees

€ 12,95
Per Portie

20
04

21
04

22
04

Alleen donderdag

Van onze patissierVan onze bakker

Alleen ZATERDAG speciale
KONINGSTAART

Maandag 27 april
zijn wij de hele dag

Gesloten
i.v.m. Koningsdag..!!!

Vers van de traiteur

Unieke samenwerking 
LANDWAART met 

STERRENRESTAURANT!
Op donderdag, vrijdag en 

zaterdag verkopen wij voor-, 
hoofd- en nagerechten 

op sterren niveau gemaakt 
door Wilco Berends van 

restaurant De Nederlanden.

Zo kunt u thuis lekker eten 
op sterrenniveau.

Kom kijken in de winkel..!!

Grote Hollandse

Komkommers 
Nu 2 voor € 0,99
Denk aan de Vitamientjes 

Blauwe bessen
Per doosje nu  € 1,49



Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Ik wil mijn ongenoegen kenbaar maken m.b.t. de verhoging van de ge-
meentelijke belasting 2020. De verhoging is dit jaar maar liefst 13 %! 
In vergelijking met de stijging van de 3 % vorig jaar vind ik dit als 
inwoner van deze gemeente een exorbitante verhoging. 

Een verhoging van ruim 60 euro per inwoner is buiten iedere propor-
tie. Vermenigvuldigd met het aantal inwoners (zo’n 45.000) is dit een 
slordige 2.5 miljoen euro aan verhogingen wat deze gemeente dit jaar 
extra weet te heffen. Het kan toch niet zo zijn dat inwoners het begro-
tingstekort van deze gemeente voor een deel moeten zien op te lossen?

Overigens laat ik bij het aantal inwoners de ‘aanvragen kwijtschelding’ 
voor deze belastingaanslag en zijn verhoging buiten beschouwing. 
Deze aanvraag voor kwijtschelding zal m.i. dit jaar wel toe gaan nemen. 
Gelukkig kom ik voor kwijtschelding belasting (nog) niet in aanmer-
king maar voor iemand met een AOW en een klein aanvullend pensioen 
is deze stijging ronduit fors te noemen. 

Sinds ik met pensioen ben gegaan, zo’n vijf jaar geleden, zijn pensioe-
nen niet geïndexeerd en wordt alles maar duurder, zoals daar zijn: mijn 
huur, zorgverzekering, energie en boodschappen. Normaliter verhogin-
gen van een paar procent. Behalve dan nu voor rioolheffing. 

Tijdens Prinsjesdag hoorde ik premier Rutte zeggen dat alle Nederlan-
ders er merkbaar op vooruit zou-
den gaan. Zij konden dat positief 
merken in hun portemonnee. Er 
zou, zo zei hij, ‘minder worden 
belast’. 
Het lijkt nu op een een-tweetje 
tussen het Rijk en Gemeenten. 
Wat aan de ene kant minder 
zwaar wordt belast (inkomens-
belasting) wordt ontfutseld door 
de gemeente middels een verho-
ging van heffingen van 13%. Per 
saldo ga ik er wederom op ach-
teruit dit jaar.

Bah. Ik heb er geen goed woord 
voor over!

G. Groesz Bilthoven
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Ziekmakende toestanden 
in Maartensdijk 

‘Het kon vroeger nog veel beroerder’. Geïnspireerd door de dingen van de dag componeerde 
Het Online Museum De Bilt iets over toestanden in ons land en Maartensdijk anderhalve 
eeuw geleden en plaatste dit op de site van een van de weinige musea die nog open zijn. 

Het gaat o.a. over ziekten in Maartensdijk anderhalve eeuw geleden

In 1865 werd door koning Willem 
III dit Geneeskundig Staatstoezigt 
ingevoerd, of liever, door het mi-
nisterie Thorbecke. Dit ‘toezigt‘ 
begon in 1866 te rapporteren. Er is 
veel in te vinden over ziekmakende 
toestanden in Maartensdijk.

Van de honderden gemeentes wordt 
er steeds een aantal gerapporteerd 
als ‘slecht voorbeeld‘, met open ri-
olen en vuile sloten. Daaronder ook 
Maartensdijk. Onder de herhaalde-
lijk voor onhygiënische toestanden 
op het matje geroepen gemeenten 
komt Maartensdijk in de jaren 1866 
tot 1883 acht maal voor. Typhus, 
cholera, kinkhoest en ziekten van 
de luchtwegen kwamen hier en in 
Achttienhoven en Westbroek rela-
tief veel voor.

In de verslagen aan den Koning van 
de bevindingen en handelingen van 
het geneeskundig
staatstoezigt in enig jaar lezen wij: 

1866: Te Maartensdijk werd het 
veelvuldig voorkomen van klier-
ziekte opgemerkt, welke ziekte al-
daar in de laatste jaren toegenomen 
schijnt te zijn.

1868: Achttienhoven en Westbroek. 
Deze gemeenten liggen grotendeels 
op een derrieveenachtigen grond, 
voor een klein deel op klei, boven 
A.P. Zij bevatten veenderijen en 
meer wei- dan bouwland. Vele wo-
ningen zijn niet zeer geschikt. Er 
wordt geen toezigt op de voedings-
middelen gehouden dan alleen op 
brood. Het drinkwater is deels wel- 
deels slootwater. Er zijn geen rio-
len: de secreten staan meest op put-
ten: sommige zijn slecht ingericht. 
Vooral te Westbroek zijn vele vuile 
slooten, groote mesthoopen - na-
bij de huizen en gebrekkige afvoer 
van water en vuil. De school staat 
vlak bij de kerk op een hellend ter-
rein; het van de kerk afstroomende 
regenwater maakt de school voch-
tig. De afmetingen van het school-

gebouw zijn vrij voldoende, maar 
de plaatsing van deur, ramen en 
luchtgaten aan de zuidzijde geeft 
aanleiding tot veel ongerief. Het 
schoolbord is valsch verlicht en 
de kinderen moeten met den rug 
naar het licht gekeerd zitten en zich 
veelal half omdraaijen bij het lezen 
en schrijven. Een en ander heeft een 
nadeeligen invloed op hun gezigts-
organen en hunne houding.Tus-
schenpoozende koortsen zijn in die 
gemeenten niet zeldzaam.

1871: In december 1871 zonden de 
Gedeputeerde Staten van Utrecht 
een brief aan den adjunct-inspec-
teur om advies, (terzake van) eene 
aan dat Collegie ter goedkeuring 
aangeboden ‘Verordening van ge-
zondheidspolitie, den 24sten No-
vember 1871 vastgesteld door den 
gemeenteraad van Maartensdijk’. 

Daarin werd schriftelijk betoogd, 

dat nog het een en ander aan de 
voorschriften dier verordening ont-
brak.

1872: Het nieuwe schoolgebouw te 
Blauwkapel, gemeente Maartens-
dijk, gaat aan hetzelfde euvel mank 
als dat te Oud-Loosdrecht (slechte 
ventilatie). Ook de privaten lieten 
te wenschen over. Aan het gemeen-

tebestuur werd verbetering aanbe-
volen. Op den slechten toestand 
van het gebouw der openbare La-
gere school te Maartensdijk was het 
gemeentebestuur meermalen ge-
wezen, ook door het schooltoezigt. 
Aan den aandrang tot verbetering 
werd dit jaar gevolg gegeven.

1878: Te Maartensdijk bestaan op 
zeer korten afstand van de huizen 
menigvuldige vuile sloten, op wier 
reiniging en schouwing werd aan-
gedrongen; het gemeentebestuur 
beloofde, dat zulks bij verordening 
zou worden geregeld.

1879: Het gemeentebestuur van 
Maartensdijk blijft nog steeds in 
gebreke de toegezegde verordening 
op reiniging en schouwing der sloo-
ten vast te stellen (zie verslag 1878, 
bladz. 241). Aldaar werd evenwel, 
toen in eene woning, waarbij de 
waterput en de mestvaalt naast elk-
ander lagen, typhus ontstond, de 
mestvaalt op aandrang van het ge-
meentebestuur
opgeruimd.

(Extra invoeging: (1879) (gemeen-
teverslag) ‘De toestand der behoef-
tige klasse in deze gemeente gaat 
meer achter- dan vooruit vanwege 
de natte zomer en het gebrek aan 
werk.’

1880: Niettegenstaande te Maar-
tensdijk eene verordening, om 
het vervuilen van slooten tegen te 
gaan, bestaat, werden zij aldaar 
nog in menigte, zelfs in de kom der 
gemeente, als ware modderpoelen 
aangetroffen.

1880: Toen uit de sterftelijst aan 
den geneeskundigen inspecteur 
bleek, dat in eene woning te Acht-
tienhoven drie kinderen aan kink-
hoest waren overleden, werd het 
gemeentebestuur op de wensche-
lijkheid gewezen, om tegen de ver-
spreiding dier ziekte maatregelen te 
nemen.
1880: De eenige openbare Nor-
tonpomp te Maartensdijk, waar 
het drinkwater over het algemeen 
slecht is, werd door den inspectie 
defect aangetroffen. Met goed ge-
volg werd op eene spoedige her-
stelling aangedrongen. (Een nor-
tonpomp is een diep geslagen buis 
waarmee water door druk tussen de 
aardlagen omhoog wordt geperst.)

1883: Te Maartensdijk werd op ver-
zoek van den burgemeester een on-
derzoek ingesteld naar de reinheid, 
die zeer veel te wenschen overliet. 
Er zouden maatregelen genomen 
worden om de nabij woningen 
aanwezige varkenshokken, mest-
vaalten, stinkende slooten enz., te 
doen opruimen of reinigen. Verder 
zouden worden aangeschaft eenige 
ijzeren tonnen, eventueel te gebrui-
ken in huizen, waarin choleralijders 
mochten voorkomen.

    [HvdB, met dank aan het  
     Online Museum De Bilt]

Voorblad van het ‘Verslag van het 
Geneeskundig Staatstoezicht’ uit 
1874. 

Penning uit 1866 geschonken door Willem III aan het Diakonessen
ziekenhuis in Utrecht. (foto beeldbank Utrechts Archief).

Ode aan Rutte

Evi, Josephine, Marise en Loïs tekenden Mark Rutte met stoepkrijt; ‘Dit 
hebben wij gedaan omdat wij veel respect hebben voor Mark Rutte! Hij 
heeft het namelijk niet altijd even makkelijk. Wij denken namelijk dat 
het best moeilijk is om iedereen tevreden te houden. We hopen dat deze 
boodschap ook aan de rest van De Bilt en van Nederland kan worden 
meegeven’. 
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  Krachtinstallaties

  Lichtinstallaties

  Beveiliging

  Telefooninstallaties

  Computernetwerken

Dorpsweg 156 3738 CK  Maartensdijk 
Tel. 0346 - 211 338

info@vanwoudenbergelektro.nl

Elektrotechnisch
Installatieburo van Woudenberg b.v.

Vriendelijke prijzen, voortreffelijke service.  

Vink Witgoed; dan denkt u meteen aan wasmachines, drogers, 
koel- en vrieskasten en inbouwapparatuur! Logisch.

Vink Witgoed levert óók deze top-kwaliteit koffiemachines, 
zoals deze van Nivona. Bijzonder smaakvol. Verrassend! toch?

WASSEN, KOELEN, VRIEZEN, DROGEN, INBOUWAPPARATUUR, ENZOVOORT

Pr. Christinastraat 3  �  3615 AE Westbroek  �  Tel. 0346-281459  �  vinkwitgoed.nl

BEKENDMAKINGEN
week 17 ¾  22 april 2020

Burgemeester en wethouders van de ge-
meente De Bilt maken bekend dat zij, inge-
volge artikel 29 van de Wet vervoer gevaar-
lijke stoffen, een ontheffing van de route 
gevaarlijke stoffen hebben verleend aan:

•  OK Gas B.V, Regterweistraat 15, 4181 CE 
te Waardenburg, t.b.v. het vervoer van 

propaan danwel LPG naar diverse locaties 
in de gemeente De Bilt.

Belanghebbenden kunnen tegen het besluit 
schriftelijk bezwaar indienen bij de gemeen-
te De Bilt, Postbus 300, 3720 AH Bilthoven. 
Het bezwaarschrift moet uiterlijk 2 juni 
2020 bij de gemeente zijn ingediend.

Als u een toelichting wenst kunt u hiervoor 
contact opnemen met de Omgevingsdienst 
regio Utrecht, de heer H. Baijense, tel.  
088 – 022 50 00.

Ontheffing van de route voor het vervoer gevaarlijke stoffen

Ter versterking van ons team zijn we op zoek naar een enthousiaste

MONTEUR TUIN- EN PARKMACHINES
Wij zoeken:

Een gedreven vakman voor wie elke machinereparatie een uitdaging is. Je hebt een klantge-
richte mentaliteit en staat open voor nieuwe ontwikkelingen. Je hebt voldoende technische 
kennis om zelfstandig te kunnen werken. 

Wij bieden:

Werken in een gezellig, enthousiast en gedreven team. Een uitdagende baan waarbij je veel 
verantwoordelijkheid krijgt en ruimte voor eigen ontwikkeling. Daarnaast bieden wij een markt-
conform salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.

Interesse?

Stuur je CV, onder vermelding van ‘Vacature monteur’ naar m.klein@lmbvanginkel.nl of bel / app 
met Maarten Klein (06-83441153) voor meer informatie. Ben je nieuwsgierig geworden naar ons 
bedrijf? Maak een afspraak en kom langs!

Van Ginkel Landbouw- en tuinmachines is al sinds 
1975 een begrip in de regio. Inmiddels zijn wij 
uitgegroeid tot een bedrijf met een breed aanbod 
aan tractoren, landbouw- en tuinmachines. 

Dorpsweg 47b  |  3738 CA Maartensdijk  |  0346-212602  |  06-83441153  |  www.lmbvanginkel.nl

25%
KORTING

Maertensplein 20  Maartensdijk
Tel. 0346 - 211268 · info@drogisterijvanrossum.nl

Drogisterij * Parfumerie

van Rossum 

op alles van 
Hugo Boss

www.vierklank.nl/bedrijven

De online bedrijvengids! 
Oussoren Loon- en verhuurbedrijf
is actief op het gebied van 
machine verhuur voor grondverzet,  
zand- en grondhandel, loonwerk en 
sloopwerk. Wij beschikken onder 
andere over ....  [lees meer]

Op Koningsdag zijn al onze 
winkels GESLOTEN.

Nu  € 2,60

TURKS BREEKBROOD

Vrijdag en zaterdag volop

 ORANJE GEBAK! 
Ook via de webshop te bestellen.

lekker bij 
de bbq

Maartensdijk - Den Dolder - Hilversum
tel.: 0346 - 21 12 35 - www.bakkerbos.com
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Eervolle vermelding
Een paar weken geleden kreeg ik rond 8 uur De Vierklank in de bus. 
Omdat het op zo’n vroeg tijdstip was keek ik naar buiten en zag 
een oudere dame naar haar rollator op de stoep lopen. Zij bracht De 
Vierklank rond. 

Ik vond dat zo bijzonder dat ik naar buiten ging en een praatje met haar 
maakte. Ze vertelde dat ze in De Leijen woont en samen met haar man 
De Vierklank rond brengt in onze wijk (o.a. Molenkamp, Nieuwstraat, 
Hessenweg). 

Vorige week heb ik een foto van haar gemaakt (ik wilde eigenlijk een 
foto van hen beiden maken, maar mijn mobiel was inmiddels leeg en ik 
had er niet voldoende tijd voor). Deze geweldige dame (ze is 84 jaar!) 
en haar man verdienen, wat mij betreft een eervolle vermelding in de 
krant. Ik denk dat veel mensen in onze wijk, erg blij zijn dat zij De 
Vierklank bij ons bezorgen.   (Marga van Bon) 

Nooit te oud om De Vierklank te bezorgen.

Bibliotheek voor thuis
De Bibliotheek is voorlopig gesloten door de maatregelen rond het Coronavirus. Tegelijkertijd 

gebeurt er van alles om de klanten op een andere manier kunst en cultuur te bieden. 
Bibliotheekleden kunnen e-books en luisterboeken lenen. 

Wie naar ideacultuur.nl/onlinelenen 
gaat kan zich inschrijven voor een 
e-book-abonnement. Op de website 
van Idea ideacultuur.nl staan tips en 
adviezen om van lezen te genieten, 

mee te doen met een online lees-
kring en tips en tools voor media-
opvoeding en schrijfwedstrijden. 
Via de website kan ook een virtuele 
rondleiding in een museum gevolgd 

worden. Veel ouders gaan met de 
kinderen op zoek naar beren. Idea 
heeft een hele Berenpagina op de 
site staan, waar het verhaal ‘Wij 
gaan op berenjacht’ verteld wordt. 
Op ideacultuur.nl/berenjacht staat 
alle informatie. Voor kinderen die 
Robokids missen is er een leuke de-
signwedstrijd.

Hulp 
Wie graag het contact met familie 
en vrienden houdt en (nog) geen 
WhatsApp of Skype heeft, kan hulp 
krijgen. De Bibliotheek helpt met in-
stalleren. Vrijwilligers geven advies 
bij het installeren van WhatsApp, 
Skype, e-books of luisterboeken via 
085 8222777 op ma-vr van 10.00-
12.00 en 14.00-16.00 uur. Meer info 
op www.ideacultuur.nl/thuis-online.
             (Simone Bronkhorst)

Dat wil ik  ‘effe’ kwijt
Oorzaak - Gevolg

Hoeveel gekke-koeien-ziektes, vo-
gelgriep, varkenspest en Q-koorts 
moeten wij, mensen, nog meema-
ken, voordat wij ons af gaan vra-
gen of de manier waarop wij dieren 
houden en met dieren omgaan, ons 
en de dieren niet ziek maken? 
Graag wijzen veel mensen naar 
China waar het allemaal begon, en 
vergeten dat in Nederland aan Q-
koorts lijden of als gevolg daarvan 
zijn overleden, de honderden die er 
chronische ziektes aan overgehou-
den hebben, de bv 50.000 gezonde, 
zieke en drachtige geiten die we ge-
dood hebben om het allemaal netjes 
‘op te lossen’.

Laten we van onze politici eisen, 
dat niet marktwerking, om alles zo 
goedkoop mogelijk te produceren, 
maar kwaliteit van leven en dus de 
bescherming van de gezondheid 
van mens en dier, voorop staat. De 
prijs van verloren levensjaren als 
gevolg van pandemieën is te hoog.

Eén ding laat deze Corona ons nu 
zien, wij zijn met elkaar verbonden, 
als één iemand ziek wordt kunnen 
we allemaal ziek worden, we zijn 
één mensheid. Veel mensen we-
reldwijd worden bewust en eisen 
mondiale oplossingen voor armoe-
debestrijding, een schone planeet 

en welzijn voor iedereen i.p.v. ma-
teriële welvaart voor de 1 procent!
De Coronacrisis laat zien dat oor-
log voeren nutteloos is en veel geld 
kost, de werkelijke vijand van de 
mens is ziekte, honger en de kli-
maatcrisis.

Het hoopvolle is, dat we dit kunnen 
oplossen daar de mensen van goede 
wil in de meerderheid zijn, nu nog 
deze wil tot uitdrukking brengen, 
en rechtvaardigheid in praktijk 
brengen, zonder rechtvaardig geen 
welzijn en dus geen Vrede.

Marijke op ten Noort, Bilthoven 

Dat wil ik ‘effe’ kwijt…
Het Concertgebouworkest heeft een geweldig plan;  zij roept ie-
dereen op om maandag 27 april om klokslag 10.00 uur samen het 
Wilhelmus ten gehore te brengen. 

De Pieter de Hooghflat, De Hooghlaan 2 in Bilthoven geeft gehoor aan 
die oproep; op maandag 27 april om 10.00 uur zal een groot aantal van 
de bewoners vanaf hun balkon/terras of vanuit de tuin aan de achterkant 
van de flat gezamenlijk het Wilhelmus zingen op de veilige afstand 
van anderhalve meter! Degenen, die een instrument bespelen zullen 
begeleiden. Wij hopen op een fantastische en veilige happening die de 
saamhorigheid benadrukken zal. 

(Ell Klaverkamp, Activiteitenteam Pieter de Hooghflat)

Dat wil ik ‘effe’ kwijt ….
Over voetgangersroute langs de Rembrandtlaan

Afgelopen week is het voetpad 
langs de Rembrandtlaan in Bilt-
hoven aan de spoorwegzijde mooi 
hersteld en weer normaal bruikbaar 
gemaakt. 

In de Vierklank van 11 december 
2019 konden we lezen dat, we-
gens bouwactiviteiten en bekabe-
ling rond 2017, het voetpad was 
veranderd in een hindernisbaan. 
Op de looproute van en naar het 
station Bilthoven bevonden zich 

ruim drie jaar lang obstakels, die 
zijn nu weggehaald. Het deels on-
geveer 90 cm smalle voetpad is 
nog niet geschikt voor kinderwa-
gens en rollators. Het blijft voor de 
toekomst een wens om deze route 
ook voor die gebruikers geschikt te 
maken. 

Door het drukke verkeer en ook de 
OV- bussen, die hier nu (weer) rij-
den, hoeven voetgangers niet meer 
op de rijbaan te lopen wat de veilig-

heid ten goede komt. Via deze rou-
te, die van woonwijk de Leyen naar 
de loopbrug van station Bilthoven 
loopt, maken voetgangers, waar-
onder bewoners van de nabij gele-
gen bejaardencentra, medewerkers 
van de diverse bedrijven en van de 
nieuwe onderwijsinstelling uit de 
omgeving, gebruik van dit voetpad. 
Gelukkig kunnen we nu weer nor-
maal van de route gebruik maken.

Johan L’Honoré Naber, Bilthoven

Nieuwe situatie Rembrandtlaan.

Aangepaste openingstijden
ma t/m vr 8.00 – 12.30 uur en 13.00 – 17.30 uur
Let op! Bij Corona klachten laat uw medicijnen thuis bezorgen!
Buiten openingstijden kunt u op aanvraag
uw medicijnen in de kluisjes ophalen
Tel.: 0346 - 210605

GRATIS BEZORGSERVICE
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OOG 
voor detail

E N  U W  W E N S E N

■ NIEUWE KEUKENS

■ KEUKENRENOVATIE

■ KAMER EN SUITE

■ RADIATOR-
 BETIMMERINGEN

■ (INLOOP-) KASTEN

■ KANTOOR- EN 
 WINKELINRICHTINGEN

■ TAFELS

   

Pr. Christinastraat 3 ❖ 3615 AE Westbroek ❖ Tel: 06 - 52 34 15 31 
info@debruijninterieurs.nl ❖ www.debruijninterieurs.nl

(Showroom uitsluitend geopend op afspraak)

Hessenweg 183 | 3731 JH De Bilt | tel: 030-2203813
info@slagerijvanloo.nl | www.slagerijvanloo.nl

Maandag t/m Vrijdag 07.00 - 18.00 | Zaterdag: 07.00 - 16.00

GEGRILDE SPARE RIBS
Door en door gemarineerd, héél langzaam gegaard, 
vlees valt van het bot af, allen nog even opwarmen!
Kan kort op de BBQ, oven of in de pan... 500 gram 5,75

COTE DE BOEUFF
Super stoer stuk met een klein beentje eraan, kan in de
oven, op de BBQ en de pan; eventueel te marineren...
Mag rosé blijven, heerlijk om te trancheren!! 100 gram 2,25

ANGUS BAVETTE
Voor de liefhebbers; de enige echte! mooi gemarmerd,
super mals en zeer smaakvol; alleen nog zout & peper
Mag lekker rood/ rosé gebakken worden!! 100 gram 4,25

VARKENS VERSE WORST
Een allemans vriend; mild gekruid en gezouten lekker
vers gemaakt voor u; helemaal glutenvrij!!
Zachtjes braden in ruim boter; ca. 10 - 12 min. 1 kilo 8,98

GEVULDE KIPFILET
Malse magere kipfilet gevuld met kruidencrème, 
fijngesneden zontomaatjes en rondom gemarineerd.
Ca. 12 tot 15 min zachtjes in de pan 100 gram 1,50

De beste kwaliteit
van de op één na

beste slager

Zalige april aanbiedingen!!

Kijk voor meer aanbiedingen in onze winkel.
Deze aanbiedingen zijn geldig van maandag 20 april t/m zaterdag 25 april.

Zetfouten voorbehouden

RUNDER BIEFBURGERS
100% rundvlees van de Utrechtse Heuvelrug!! 3 stuks 4,20
KIP LOEMPIA'S
Speciaal voor de oven! 25 min. 180°C 3 stuks 5,85

SATÉ VLEES
Super op de BBQ, in de pan of oven. Heerlijk mals, 
mager en gemarineerd met ketjap, kruiden en sambal.
In de oven ca. 12 - 15 min. op 150°C 100 gram 1,35

Mandevilla in diverse 
zomerse kleuren, van 15,99 nu 10,99

Vakantie in eigen tuin
Boekingen bij ‘t Vaarderhoogt

Dorresteinweg 72b Soest, Tel. 035 - 6012883 • vaarderhoogt.nl

Mogen we niet naar ‘t buitenland op vakantie? Dan halen 
we gewoon het buitenland in huis. Met onze Mandevilla 

bijvoorbeeld, die wordt ook Chileense Jasmijn 
genoemd. Geef ze een zonnige plek in de tuin,
pak uw tuinstoelen en een pannetje heerlijke

Chili con carne en voila, uw vakantie in eigen tuin 
kan beginnen. Doe maar een lekkere lange vakantie

want uw Mandevilla bloeit de héle zomer door!!!

Aanbieding geldig t/m dinsdag 28 april

Ook elke zondag 
open van 12.00 tot 

17.00 uur

Maertensplein 33  Maartensdijk  0346-213711

www.hairdesque.nl   Hairdesque

Lieve klanten,
Wat hebben we u gemist! We staan te springen om 
weer te beginnen. Voorbereidingen worden getroffen:
mondkapjes, beschermbrillen, handschoenen, 
preventiescherm, desinfectie handgel, sterielboxen, 
spray etc. Zodra we toestemming krijgen, staan we 
klaar om u te helpen. 
Met een ruime planning. Op maandag extra open en
ma t/m vrij tijdelijk iedere avond geopend.
We hebben er zin in!!

De online bedrijvengids! www.vierklank.nl/bedrijven

Op www.vierklank.nl/bedrijven vind je de lokale bedrijvengids van de gemeente De Bilt.
Zeker nu je niet ver wilt rijden zoek je bedrijven en instellingen dichtbij.

Zoek je lokaal, dan kijk je op www.vierklank.nl

 NIEUWS AGENDA ARCHIEF ADVERTEREN BEDRIJVEN REAGEREN NIET ONTVANGEN CONTACT

Gebr. van Vliet Tuin en Boomspecialisten
Vakmanschap en een goede prijs/kwaliteit verhouding zijn de kenmerken 
van hoveniersbedrijf Gebr. van Vliet. We werken met een vaste ploeg all-
round medewerkers en een groot eigen machinepark. ... [lees meer online]

Fonville
Bloemen zijn onze lust en leven. Wij hebben dagelijks verse aanvoer en 
maken met liefde de mooiste boeketten voor iedere gelegenheid een boeket. 
Voor al onze boeketten geldt 7 dagen versgarantie...   [lees meer online]

Dierenkliniek De Bilt BV
Wij houden uw dier zo gezond mogelijk door ze de beste diergeneeskundige 
zorg te bieden. U treft bij ons in de kliniek ervaren dierenartsen aan met 
diverse specialisaties. Naast genezen besteden we ook ... [lees meer online]

Parel Promotie
o n t we r p + p r i n t + d r u k

Uw lokale 
drukwerkspecialist

Ook in deze 
gekke tijden 
verzorgen we 
voor bedrijven 
instellingen 
en andere 

organisaties 
drukwerk. 

Maar ook 
andere op 

maat gemaakte 
promotie 
artikelen .

Meer info?
Bel of 

mail , we staan 
op afstand voor 

u klaar!

Kon. Wilhelminaweg 461
Groenekan

0346 211215
info@parelpromotie.nl
www.parelpromotie.nl
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Herontwikkeling locatie voormalig 
zwembad Brandenburg

In de vergadering op 25 juni 2015 
besloot de gemeenteraad van De 
Bilt een nieuw zwembad Branden-
burg te ontwikkelen en daartoe, 
evenals voor de herontwikkeling 
van de vrijkomende ruimte op de 
locatie van het oude zwembad, 
voorbereidingskredieten beschik-
baar te stellen. 
Inmiddels is het nieuwe zwembad 
in gebruik genomen en wordt het 
oude zwembad tijdelijk beheerd in 
afwachting van de herontwikkeling 
van de locatie, waarvoor inmiddels 
een plan van aanpak vastgesteld. 

Conform de uitgangspunten van 
2015 en het toen gehouden partici-
patietraject met omwonenden is het 

de bedoeling om de locatie te her-
ontwikkelen voor woningbouw met 
grondgebonden woningen (wonin-
gen, die rechtstreeks toegankelijk 
zijn op het straatniveau en waarvan 
één van de bouwlagen aansluit op 
het maaiveld. Daarbij is het aantal 
woningen niet genoemd, maar uit-
gegaan is van een 15-tal woningen. 
Dat aantal is ook opgenomen in het 
gemeentelijke zachte plancapaci-
teit. 

Sloopkosten 
Eveneens heeft de raad vastge-
steld dat de boekwaarde van het 
zwembad alsook de sloopkosten 
ten laste komen van herontwikke-
ling van de achter te laten locatie 

en dat de ontwikkeling minimaal 
budgettair neutraal moet verlopen. 
Deze randvoorwaarden beperken 
de mogelijke keuzes bij de her-
ontwikkeling. Desondanks streeft 
het college ernaar om ter plaatse 
minimaal 30 procent van de wo-
ningen in de sociale huursector en 
10 à 20 procent van de woningen 
in de midden-huur-sector realise-
ren. In de komende periode zullen 
in samenspraak met omwonenden 
de randvoorwaarden verder worden 
verfijnd en afspraken gemaakt wor-
den over de wijze waarop de om-
wonenden kunnen meedenken in 
het vervolgproces. Daartoe zijn nog 
voorbereidende werkzaamheden en 
onderzoeken nodig. 

In 2006 bestond binnenbad van Combibad Brandenburg 30 jaar; ter 
gelegenheid daarvan vonden er verschillende festiviteiten plaats. Er 
waren bijvoorbeeld schoolzwemwedstrijden, waaraan ook Maartensdijkse 
scholen deelnamen. Er konden gezinnen van eerst samen banen zwemmen 
en daarna was er speelmateriaal in het water. [HvdB]

Vul Koningsmarkt anders in
Because We Carry organiseert op 
1 en 2 mei een landelijke inzame-
lactie voor alle gevluchte kinderen 
die leven in kamp Moria op Lesbos. 
Door de dreiging van Corona moe-
ten de kinderen in hun tent blijven 
waar niks te doen is.
In mei wil Because We Carry aan 
alle kinderen een rugzakje uitdelen 
met speelgoed en leermaterialen 
erin. Ook in De Bilt en Bilthoven 
zijn inzameladressen waar je de 
rugzakjes naartoe kunt brengen 
op 1 en 2 mei. Hoe dat precies te 
werk gaat vind je terug op de web-
site van Because We Carry: www.
becausewecarry.org/inzameling. Er 
zijn speciale Corona-regels, het is 
belangrijk om die door te nemen. 
Nu er dit jaar geen markt is op 
Koningsdag, is dit misschien een 
mooie reden om toch het speelgoed 
weer eens uit te zoeken.

Raamwedstrijd Koningsdag 
Maartensdijk

Omdat door het coronavirus dit jaar alle activiteiten rondom Koningsdag zijn afgelast, en deze 
dag nationaal is omgedoopt tot Woningsdag, wordt er in Maartensdijk 

een leuke thuisblijfwedstrijd georganiseerd.

De opdracht is: versier je voorraam 
in het thema Koningsdag. Maak 
een foto van het raam en mail deze, 
samen met naam en adres naar ko-
ningsdagmaartensdijk@hotmail.
com. Wanneer u niet in de gelegen-
heid bent om dit zelf te doen kunt 

u natuurlijk ook iemand anders vra-
gen om dit voor u te doen. Er mo-
gen meerdere adressen per email-
adres worden ingediend, zolang 
maar het juiste adres bij de juiste 
foto vermeld wordt.

De inzendingen worden beoordeeld 
op originaliteit, creativiteit en uit-
straling. Er zijn fantastische prijzen 
beschikbaar gesteld door verschil-
lende ondernemers uit Maartens-
dijk. 

Voor kinderen tot 12 jaar is er een 
aparte wedstrijd. Versier zo mooi 
mogelijk je slaapkamerraam (of als 
je die niet hebt een ander raam van 
jullie huis) met het thema Konings-
dag. Doe dit met je eigen ideeën 
en knutsels in de kleuren rood, 
wit, blauw en oranje. Laat papa of 
mama, of iemand anders, een foto 
maken van jouw raam en deze mai-
len naar koningsdagmaartensdijk@
hotmail.com met je naam, adres en 
leeftijd en wie weet win jij ook een 
leuke prijs.

Het is de bedoeling dat  Maartens-
dijk opgefleurd wordt tot een gezel-
lig rood, wit, blauw en oranje dorp. 
Meedoen kan tot en met 5 mei. 
Hierna zullen de prijswinnaars per 
email bericht krijgen.

Prijsuitreiking in 
Coronatijd

Het boekenweekthema van begin dit jaar was ‘Rebellen en Dwars-
denker’. Reden voor de Bilthovense Boekhandel om, via een schrijf-
wedstrijd, op zoek te gaan naar rebelse verhalen. 

Uit alle inzendingen werd het rebelse sprookje van Marieke van Nim-
wegen gekozen als winnend verhaal: ‘Het is goed geschreven, origineel 
en zet aan tot nadenken en relativeren, aldus Ike Bekking van de Biltho-
vense Boekhandel. Van Nimwegen herschreef voor de schrijfwedstrijd 
een van haar sprookjes uit ‘Het meisje dat meestal mislukte’. 

De uitreiking van de prijs was alles behalve rebels maar geheel in 
lijn met de Coronamaatregelen. Ike Bekking (r) reikt de prijs uit aan 
Marieke van Nimwegen; winnares van de schrijfwedstrijd ‘Rebelse 
verhalen’.

Geen Lentemarkt 
door Corona

Ook de jaarlijkse Lentemarkt bij zorgboerderij Nieuw Toutenburg in 
Maartensdijk kan in 2020 vanwege de coronaperikelen geen doorgang 
vinden. Door een cadeauactie met een hortensiakweker aan te gaan kan 
mogelijk toch nog wat geld worden ingezameld voor de Maartensdijkse 
stichting HCR (hulp door christenen in Roemenië).

Hortensia’s zijn wintergroene en bladverliezende struiken en klimstrui-
ken, waaronder een enkele boom; bij elkaar gaat het om bijna 100 soor-
ten. Hortensia’s kunnen zowel binnen als buiten worden gezet en zijn 
leuk om zelf te kopen, leuk om te geven voor Moederdag of aan een 
familielid/naaste die nu wel een bloemetje kan gebruiken. 

De van goede kwaliteit zijnde hortensia’s komen vers en rechtstreeks 
van de kweker. De pot-maat is 14 cm, de hoogte ca. 30-40 cm en de 
kleuren zijn rood, roze, blauw of wit. Eventueel bestelde hortensia’s 
worden gratis thuis bezorgd of kunnen worden afgehaald bij Zorgboer-
derij Nieuw Toutenburg (Dorpsweg 85 te Maartensdijk) op vrijdag 8 
mei en zaterdag 9 mei; alles en alleen contactloos. Bestellen kan per e-
mail naar hcrmaartensdijk@live.nl met uw naam en adres. Ook betaling 
kan contactloos; alles volgens de richtlijnen van het RIVM. Wanneer 
men iemand wil verrassen met een hortensia wordt deze binnen de ge-
meente De Bilt op vrijdag 8 of zaterdag 9 mei voor een kleine meerprijs 
met een kaartje met (uw) naam erop bezorgd. 



10

KOOP
lokaal

W I N K E LC E N T R U M
P L A N E T E N B A A N

W
IN

K
E

L
C

E
N

T
R

U
M

P
L

A
N

E
T

E
N

B
A

A
N

WCS De Bilt ADV 264x395 - COIII.indd   1 20-04-2020   15:16



 De Vierklank 11 22 april 2020

Het verhaal over de bevrijding
door Henk van de Bunt

Karel Beesemer zou op donderdag 19 maart in Het Theater van het Lichtruim een lezing 
verzorgen over zijn boek ‘Hoe heette ik ook al weer’, waarin hij op indrukkende wijze 
zijn levensverhaal, uit respect voor zijn vermoorde familieleden en voor zijn kinderen 

en als ode voor al die Nederlanders die de moed hadden in nood verkerende 
Joodse kinderen te redden, vertelt. Door de ontwikkelingen rondom het 

Coronavirus is deze lezing naar later in het jaar verschoven.

In zijn lezing gaat het verhaal over 
de oorlog en niet over de daar aan-
sluitende bevrijding. Daarover ver-
telt Beesemer: ‘Ik ben bevrijd in 
Veenendaal en niet in De Bilt. Als 
Joods onderduikertje in Renkum 
belandde ik midden in de Slag om 
Arnhem. Als gevolg daarvan moes-
ten ook mijn oorlogspleegmoeder 
en ik evacueren. De Duitsers kre-
gen steeds meer overmacht en ze 
wonnen steeds meer terrein. Dat 
kwam niet alleen door het grotere 
aantal manschappen, maar vooral 
ook door de zware wapens zoals 
tanks. Ze hadden nog steeds de 
macht en ze gaven het bevel dat 
de hele bevolking weg moest uit 

het gebied. Tante Truus (mijn oor-
logspleegmoeder) en ik zouden op 
de fiets gaan. Veel konden we op 
fiets vanzelfsprekend niet meene-
men, ik moest achterop de bagage-
drager plaats nemen’. 

Veenendaal
‘Het waren duizenden en duizenden 
mensen, die op de vlucht sloegen. 
(Arnhem, Wageningen, Renkum, 
Oosterbeek, Heelsum, Doorwerth, 
Heveadorp en Wolfheze etc.). We 

kwamen in de plaats Veenendaal 
terecht. Op de Kerkewijk vonden 
wij onderdak bij de familie Kem-
perman. Ze woonden in een groot 
vrijstaand huis met een grote tuin 
en daarnaast lag een kleine boom-
gaard. Wij waren niet de enigen die 
bij de familie Kemperman terecht 
kwamen! Het werd een drukte van 
belang. Ook de familie Smaling, 
onze buren uit de Dorpsstraat in 
Renkum kwam in hetzelfde huis 
terecht. En al die mensen moesten 
eten, slapen enzovoort. Dat slapen 
herinner ik me nog goed’. 

Hoe dingen kunnen lopen… 
Pas geleden mocht ik mijn verhaal 

komen vertellen op het Ichtus Col-
lege in Veenendaal en (heel bijzon-
der vond ik dat!) op het Christelijk 
Lyceum aan de Kerkewijk. De-
zelfde weg dus waar ik als evacué 
/ onderduikertje verbleef. In het 
huis moest maar liefst aan veertien 
evacués onderdak worden geboden. 
De Kerkewijk was een doorgaande 
weg en er gebeurde altijd van alles. 
Vaak zagen we luchtgevechten als 
Engelse jagers en Duitse gevechts-
vliegtuigen met elkaar in gevecht 

gingen. Het gebeurde regelmatig 
dat bevriende gevechtsvliegtuigen 
het Duitse transport aanvielen dat 
over de Kerkewijk trok. Eens, heel 
vlakbij ons huis op de Kerkewijk, 
werd een paard- en wagen aange-
vallen en daarbij werd het paard 
dodelijk getroffen. Toen ik dat 
hoorde vond ik dat erg zielig voor 
het paard. Maar het stuk paarden-
vlees dat later gebraden en wel op 
mijn bord kwam was overheerlijk. 
Zo vaak kwam er geen vlees op ta-
fel. Toen de bewoners van de Ker-
kewijk in de gaten kregen dat het 
paard dood op straat lag, gingen ze 
met scherpe messen op het paard af 
en sneden ze er willekeurig grote 

stukken vlees af. De moeders in ons 
huis wisten daar wel raad mee!
Na de Slag om Arnhem werden on-
der Duitse bewaking lange rijen En-
gelse krijgsgevangenen vermoeid, 
haveloos en gedeprimeerd over de 
Kerkewijk afgevoerd. Van het deel 
van de Kerkewijk waar wij woon-
den waren de mannen verplicht 
elke dag met een bezem de straat te 
vegen, omdat een hoge Duitse of-
ficier met zijn auto lekke banden 
had gereden doordat er met spijkers 

De hele bevolking van Arnhem, Oosterbeek, Renkum, Heelsum, 
Wolfheze, Heveadorp, Doorwerth en Wageningen moest evacueren: Een 
volksverhuizing! (foto collectie gemeentearchief Renkum)

Bevrijding 1945. (foto collectie gemeentearchief Veenendaal)

Kerkewijk in Veenendaal circa 1945. (foto collectie gemeentearchief 
Veenendaal)

Afstand ruim 1,5 meter makkelijk 
haalbaar in Galerie Mi

Vanaf 19 april 2020 is galerie Mi 
voorzichtig open gegaan, voor-
lopig alleen op zondag van 14.00 
tot 17.30 uur en op afspraak. Dit 
keer stoere tuinbeelden van John 
Penning en de prachtige kleur-
rijke schilderijen van Marieke 
Hulsegge. Ook zijn de schilderijen 
en beelden van Mirande Waterlaat, 
Dick Versluis, Mart de Brouwer, 
Marc van der Zwet en nog vele 
andere kunstenaars te bewon-
deren. Galerie Mi, Beethoven-
laan 13 te Bilthoven.  
 

       (foto: Peter Schlamilch)

Hulde is er voor degenen
die liefdevol zorg verlenen
als je geliefden niet ziet
verzacht dit het verdriet
en houd je zo op de benen

Guus Geebel Limerick

advertorial

was gestrooid. Het huis waarvoor 
dit gebeurde, werd in brand gesto-
ken. De bewoners verhuisden naar 
de overkant. Die woning heet, als 
herinnering aan die nare periode, 
nu nog ‘De Spijker’. 

De bevrijding
‘De bevrijding kwam voor tante 
Truus en mij in Veenendaal, dat 
was op een dag zomaar een feit. 
Er kwamen Engelse soldaten uit 
de richting van het restaurant La 
Montagne de Kerkewijk oprijden 
in een jeep. Zwaar bewapend wa-
ren ze en ze stopten bij ons huis. Ik 
vond alles aan hen fantastisch; de 
jeep vond ik een wonderlijk voer-
tuig, de helmen waren totaal anders 
dan de helmen van de moffen. Die 
helmen kende ik wel, maar dit was 
alles bij elkaar heel wat anders, al-
lemaal wat vriendelijker. Dat kwam 
wellicht doordat ik wist dat deze 
soldaten van de goeie groep waren. 
Op 5 mei 1945 gaven de Duitsers 
zich over. Dat gebeurde in het Wa-
geningse Hotel 
‘De Wereld’. Voor heel Neder-
land gold die overgave. Generaal 
Charles Foulkes onderhandelde 
voor de geallieerden. Voor de Duit-
sers was dat kolonel- generaal Jo-
hannes Blaskowitz. Het tekenen 
van de overgave in Wageningen be-
tekende helaas nog niet dat de hele 

Tweede Wereldoorlog was afgelo-
pen. Die eindigde pas in september 
1945. Toen er een definitief einde 
kwam aan het bloedvergieten wa-
ren meer dan vijftig miljoen men-
sen om het leven gekomen’. 

Weer naar huis      
De terugtocht van Veenendaal naar 
Renkum ging met paard- en- wa-
gen. Het leek eindeloos lang te du-
ren. Het paard sjokte maar aan en 
hij had kennelijk niet door dat we 
weer naar huis gingen. Anders hij 
er de vaart wel ingezet. De west-
zijde van de Dorpsstraat waar wij 
woonden was zwaar beschadigd, 
maar op provisorische wijze was 
er na wat noodingrepen, nog best te 
wonen. De oostzijde van de Dorps-
straat was volledig in puin gescho-
ten. Iedereen was blij en opgewekt 
dat de oorlog voorbij was en daar-
door ging men vol goede moed aan 
het werk om te doen wat gedaan 
moest worden.  

Dinsdag 21 april 2020 wordt in 
Veenendaal (als onderdeel van een 
breed en plechtig programma) de 
Anne Frankboom onthuld. Aan Ka-
rel Beesemer is als voormalig on-
derduiker, gevraagd om samen met 
de kinderburgemeester Maud Smit, 
de tekst bij de boom te onthullen. 
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 BEWEZEN DE 
 GOEDKOOPSTE.

Oranje tompouce 
Doos met 4 stuks 
Van /2.99

HOOGVLIET.COM
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KLEURBOEK
BOEK

9.99 
PER KRAT

 CêlaVíta 
 Alle soorten 
 2 stuks  
Van /2.18 - /5.88
Voor 1.09 - 2.94

3.99 
 PER EMMER

 The Cup Factory
Emmer met 50 koffi ecups 
Geschikt voor Nespresso® 
koffi emachines

 Lipton Ice Tea 
3 fl essen of pakken van 0.5 - 1.5 liter 
 Van /3.51 - /6.72
Voor 2.34 - 4.48

 Hertog Jan 
 Krat met 24 fl esjes van 0.3 liter 
 Van /16.39
Maximaal 6 kratten per klant

 Wagner Big City pizza 
Alle soorten 
 Van /8.16 - /9.87

 2.99 
4 REPEN

 Milka  
 4 repen van 
87 - 100 gram 
 Van /3.56 - /4.82

 Andrélon Perfecte krul, Anti Roos,
Volume & Care, Zomerblond,  
of 2 in 1 shampoo of conditioner
 2 fl essen van 300 ml
 Van /6.78 - /8.24

3 STUKS

 4.99 

 Goudse kaas  
 Jong of jong belegen 
Alle stukken van 
circa 925 gram

 PER STUK

6.-  2.99 
 2 FLESSEN

CENT

PER KOPJE

8

 NU 

 2+1
GRATIS 

PER DOOS

1.99 

ACTIE

NU 

 1+1
GRATIS 

VERKRIJGBAAR 

 VAN 24 T/M 27 APRIL
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Druk achter de schermen bij SVM
Het is stil op de voetbalvelden in deze coronatijden, maar achter de schermen gebeurt er nog 

genoeg. Een mooie gelegenheid om een kijkje te nemen wat er allemaal gebeurt 
‘achter de schermen’ bij een dorpsclub als SVM. 

Michel Huigen is een prominent 
gezicht bij SVM en dat komt niet 
alleen door zijn haarkleur. Michel 
loopt al sinds 1997 bij SVM rond: 
‘Ik ben toen begonnen bij de ka-
bouters’. Ik ben bij SVM scheids-
rechter (al sinds 2006) en ook heb 
ik de hoofdscheidsrechterszaken-
taak op mij genomen. Dit ben ik nu 
ongeveer 4 jaar; dus komend sei-
zoen wordt mijn 5e jaar. Ik ben het 
aanspreekpunt voor mijn scheids-
rechters bijvoorbeeld naar het be-
stuur of de TC toe’.
 
Coördinator
Michel voetbalt sinds zijn 18de he-
laas niet meer door een blessure. 
Op de vraag hoe hij verzeild raakte 
in de functie van (hoofd-)scheids-
rechter antwoordt hij: ‘Ik floot zelf 
al veel wedstrijden en weet goed de 
regels en hier verdiep ik me zelf ook 
elk jaar goed in als er weer nieuwe 
of aangepaste spelregels bij komen. 
Toen Bram Hund stopte bij SVM 
als scheidsrechter-coördinator (wat 
ik nog steeds heel jammer vind, ik 
heb namelijk veel van hem geleerd) 
heeft iemand anders dit op zich ge-
nomen en hierna hebben Chris Wil-
lemse, Eric van der Vaart & ik het 
stokje overgenomen. Eric van der 
Vaart fluit inmiddels al een aantal 
jaren voor de KNVB en is daardoor 
weinig bij SVM. Hij is momen-
teel voor mij weer de hulp en het 
aanspreekpunt over vragen, die ik 

soms heb of krijg (en ik zelf dan 
niet zeker weet wat het antwoord is 
of hoe die spelregel in elkaar zit). 
Helaas is Chris Willemse gestopt 
bij SVM en met steun van Wout 
van Dronkelaar (hoofd TC) heb ik 
de hoofdscheidsrechterszaken ge-
heel op mij genomen. Ik werk dan 
ook veel samen met de Technische 
Commissie van SVM’.

Collega’s 
‘Collega scheidsrechters zijn er 
wel; een aantal maar helaas nog 
altijd te weinig. Eén ervan is Joop 
Optekamp. Hij is een heel goeie 
scheidsrechter voor SVM, waar ik 
dan ook heel blij mee ben dat hij 
nog steeds kan en wil fluiten bij 
SVM’. Het allerleukste van deze 
vrijwilligersfunctie is voor de club 
iets betekenen. Deze functie kost 
een hoop tijd helaas, maar dat 
maakt het plezier erin niet minder 
om. Ik ben ook nu terwijl het voet-
bal ongeveer vijf weken geleden is 
gestopt door de coronamaatregelen, 
gewoon nog bezig met mijn func-
tie als hoofdscheidsrechterszaken. 
Bijvoorbeeld met een nieuwe lijst 
maken qua scheidsrechters die ik 
volgend seizoen nodig heb, en met 
nieuwe materialen bestellen voor 
het nieuwe seizoen zodat we begin 
van het nieuwe seizoen alles op tijd 
binnen hebben voor de scheids-
rechters. Wat leuk is om alvast te 
verklappen, is dat ik bezig ben om 

een spelregelavond bij SVM te 
organiseren voor het nieuwe voet-
balseizoen. Zodra er meer duide-
lijkheid is, zullen we dit groots 
aankondigen, dus houdt de website, 
facebook- en instagrampagina van 
SVM maar goed in de gaten.’4

Geregeld
Mijn werk stopt niet als ik de 
scheidsrechters voor de wedstrijden 
heb geregeld, ook op zaterdagen 
zelf ben ik met mijn functie bezig, ik 
ondersteun en begeleid de scheids-
rechters met alles rondom de wed-
strijden, maar ook ga ik soms met 
scheidsrechters in gesprek en dit gaat 
dan of van mij uit of van hen uit. Het 
is belangrijk dat er scheidsrechters 
zijn die de spelregels goed kennen 
en goed kunnen toepassen, maar ook 
de wedstrijd goed kunnen aanvoelen 
en dan de regels iets soepeler kun-
nen toepassen wanneer de wedstrijd 
dit toelaat. Want uiteindelijk komen 
we allemaal om te voetballen. En dat 
maakt een scheidsrechter een goeie 
scheidsrechter’ 

Rapporten
Michel kan dit goed combineren met 
datgene dat hij in het dagelijks leven 
doet? ‘Op mijn werk weten ze van 
mijn hobby en functie bij de club 
en heb ik ieder geval op zaterdagen 
de ruimte om vrij te zijn hiervoor, 
waardoor ik (bijna) elke zaterdag 
gewoon bij SVM kan zijn.

Soms worden er rapporten opge-
maakt wanneer er iets is gebeurd 
bij een wedstrijd (denk hierbij aan 
een rode kaart); behoort ook tot de 
taken van Michel: ‘Ook is het vaak 
een hoop gepuzzel omdat ik gewoon 
te weinig scheidsrechters heb. Het 
zal fijn zijn als er nog een aantal 
scheidsrechters voor de club bij zou 
komen, ook voor de scheidsrechters 
zelf maar ook voor mij om het inde-
len van de scheidsrechters makkelij-
ker te maken’.

Extra
Michel heeft vooral ook iets ge-
leerd: ‘Ik heb geleerd - maar dat 
komt denk ik misschien ook door 
mijn werk en opleiding, maar ook 
zeker door het fluiten - door zelf 
beslissingen te nemen en hieraan 
vast te houden en ook het omgaan 
tijdens een wedstrijd met commen-
taar en kritiek. De scheidsrechters, 

die fluiten doen dit voor hun plezier 
en in hun vrije tijd. Dus heb dan 
ook graag een beetje respect voor 
de beslissing van de scheidsrech-
ter; wij maken wel eens een fout 
maar ja ook wij zijn gewoon men-
sen die met plezier hun fluitwerk 
blijven doen. En bedenk goed: 
zonder scheidsrechters geen voet-
bal. Daarom zijn we bij SVM voor 
het volgend voetbalseizoen hard 
op zoek naar extra scheidsrech-
ters. We zijn een leuk team (gaan 
ook gezellig jaarlijks met elkaar 
uit eten), maar zoeken extra flui-
ters. Dus doe ik graag meteen hier 
een oproep. Wil je scheidsrechter 
worden bij SVM? Meld je dan aan 
bij mij via scheidsrechtercommis-
sie@svmmaartensdijk.nl Meer 
informatie kun je ook vinden op 
de site www.svmmaartensdijk.nl 
onder kopje vrijwilligers/scheids-
rechters.         (Majorie Overvoorde)

Michel Huigen - hoofd scheidsrechter.

Meivakantie wat nu? 
Doe mee met de leukste 

speurtocht van Nederland 
We kunnen niet weg deze vakantie en een dagje naar een pretpark zit er 
ook niet in, daarom hebben we een super leuke speurtocht in Maartens-
dijk uitgezet voor alle basisschoolleerlingen van Maartensdijk. 
Doe jij ook mee? Meld je dan nu aan. 
Omdat we natuurlijk willen voorkomen dat er grote groepen tegelijk 
door het dorp lopen hebben we een speciale website waarop je een start-
tijd kan aanvragen. Op je starttijd kun je in de hal van Dijckstate je 
speurtocht ophalen en begint het avontuur. 
Samen met je ouders, broers en zussen loop je samen door het dorp 
en moet je heel veel vragen beantwoorden. Heb je deze allemaal goed 
dan wacht je een verrassing aan het eind. Tijdens de speurtocht loop je 
door Maartensdijk. Afhankelijk hoe snel je loopt ben je 45-60 minuten 
onderweg.
We hebben om het allemaal goed te laten verlopen een paar spelregels:
- De speurtocht is te lopen van maandag 27 april t/m vrijdag 1 mei
- Kies een starttijd door je aan te melden op:
www.afspraak.serviceapotheek.nl , zoek: apotheek Maertensplein of 
plaats Maartensdijk, kies voor : Informatiebijeenkomst. Kies een ge-
wenste tijd en vul je gegevens in. (de apotheek doet verder niets met 
deze gegevens)
- Zonder starttijd kun je helaas niet starten. Start ook echt op je tijd! 
- Neem je eigen potlood/pen mee
- Startpunt: Hal Dijckstate. Haal hier je speurtocht op.
- Loop in kleine groepen met alleen je eigen gezin
- Houd rekening met anderen en houd je aan de maatregelen i.v.m. 
Corona. 
Maak onderweg of aan het eind een leuke selfie en stuur die naar info@
vierklank.nl 
We wensen jullie heel veel plezier!

Sophie en Thijs Coyajee

P.S. Nog een paar tips voor de rest van de vakantie: kamperen in de tuin, 
boek uitwisselen met je buurmeisje/jongen, film kijken, badminton/ten-
nis competitie starten in de buurt, taarten bakken, en niet vergeten: de 
berenspeurtocht doen! En zwaai af en toe even naar je oudere buurman/
vrouw die alleen thuis is. 

Koningsdag 2020 wordt 
‘Woningsdag’

In navolging van de landelijke maatregelen om het Corona-virus te bestrijden, heeft ook het 
Oranjecomité De Bilt-Bilthoven met veel teleurstelling de activiteiten op en rond Koningsdag 

moeten cancelen. Uiteraard hopen zij dat één en ander verplaatst kan worden, maar het 
eventueel later vieren van festiviteiten is moeilijk vast te leggen is. 

Stichting Oranjecomité De Bilt-
Bilthoven stelt voor om er met 
elkaar (hetgeen in deze tijd 
een iets andere invulling heeft 
dan normaal), toch een feest 
van te maken op Koningsdag. 
In de gemeente De Bilt zal het 
Oranjecomité op Koningsdag 
een aantal ouderen verrassen met 
een presentje; op een feestelijke 
(en muzikale) manier m.m.v. een 
draaiorgel.

De Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen heeft hiernaast 
een programma in elkaar gezet en 
steunt een aantal initiatieven, waar 
iedereen in Nederland aan mee 
kan doen. Wie zelf een Corona-
vriendelijk initiatief of activiteit op 
de planning in onze gemeente op 
Koningsdag heeft wordt verzocht 
dat de organisatie te laten weten 
via info@oranjecomite-debilt-
bilthoven.nl. Wellicht kan dat dan 
worden gepubliceerd en kunnen 

andere inwoners van de gemeente 
hier hun voordeel mee doen en een 
zelfde activiteit organiseren. 

Het Oranjecomité De Bilt-Bilthoven 
roept iedereen op om mee te doen aan 
deze ‘Nationale Toost’ en gezellig 
(op een Corona-vriendelijke manier) 
met elkaar te proosten om 16.00 
uur. Voor het Landelijk programma 
van De Koninklijke Bond van 
Oranjeverenigingen op 27 april kunt 
u terecht op www.oranjebond.nl.

Een viering zoals deze zit er even niet in.



Nootjes
De Vierklank 14 22 april 2020

Adverteren met een Nootje
Kruis de betreffende rubriek aan:
❏  Te koop aangeboden (particulieren woonachtig in het verspreidingsgebied van De Vierklank 

kunnen artikelen tot €  50,00 gratis aanbieden in deze rubriek - zie 1. en 2.)

❏  Te koop gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Activiteiten/Evenementen (alleen 1 koloms, u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Auto’s/motoren (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Fietsen/brommers (is de vraagprijs €  50,00 of meer dan moet u voor deze rubriek betalen - zie 2.)

❏  Personeel gevraagd (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Personeel aangeboden (u moet betalen voor deze rubriek - zie 2.)

❏  Diversen (biedt u iets te koop aan onder €  50,00 dan kunt u in  
aanmerking komen voor een gratis plaatsing - zie 1., voor overige zaken geldt 2.)

❏ Cursussen/Trainingen (u moet betalen voor deze rubriek - zie 3.)

1.  niet meer dan twee artikelen per advertentie, niet meer dan 5 regels,  
de prijs moet vermeld worden (n.o.t.k. is dus niet gratis!), 1-koloms advertentie.

2.  1-koloms advertenties met één woord in hoofdletters: voor de eerste drie regels
 €  5,00. Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  1,50.
 2-koloms advertenties met een vet gezette kop: voor de eerste 3 regels €  9,50 
 Voor elke volgende regel of deel daarvan + €  2,00.
3. 2-koloms advertentie met vetgedrukte kop, maximaal 450 tekens €  17,50.

*  Nootjes kunnen per mail aangeleverd worden (info@vierklank.nl). Voor betaalde nootjes ontvangt u 
een accept-email waarmee u via Ideal uw betaling vóór plaatsing dient te voldoen. Gratis nootjes max. 
3 per week, max. 3 x herhalen.

Elke letter in een hokje plaatsen en één hokje open laten tussen de woorden. 

1
2
3
4
5
Groenekan De Vierklank, Kon. Wilhelminaweg 461 (inleveren vóór vrijdag)
Maartensdijk Drogisterij van Rossum, Maertensplein 22 (inleveren vóór vrijdag)
Westbroek Cafetaria-IJssalon Coen, Kerkdijk 3 (inleveren vóór vrijdag)
E-mail info@vierklank.nl (uiterlijk vrijdag mailen)

Naam  ...........................................................................................................................................

Adres  ...........................................................................................................................................

PC/Plaats  ..........................................................................Tel  .....................................................

Analoog kanaal 45 / digitaal kanaal 43 / www.regiotvdebilt.nl

• Nieuws 
• Agenda 
• Informatie

Te koop aangeboden
Royale 7 kamer HOEK 
WONING met 2 badkamers 
in De Bilt met garage die 
zich uitstekend leent voor 
kantoor/praktijk aan huis. 
Nieuwe uitbouw, gevels, 
schuur en  grote dakkapel, 
perceel 264 m2. Vrpr. € 
449.000. Inl. 06-33695091

John Dear trap-trekker, merk 
Rolley Toys. Kleur: donker-
groen met geel €35,-. Tel. 
06-24694713

2 stuks autoped op luchtban-
den beide goede staat €15,- 
per stuk. Tel. 06-24694713

4 boeken van Israel Querido.
de Jordaan, Mooie Karel, 
Manus Peet, van Nes en Z 
en deel 1. Totaal €40,-. Tel: 
06-14040516

De nieuwe Winkler Prins 
complete serie zo goed als 
nieuw. De hoogte is 19cm 
€10,-. Tel. 06-14040516

Walter Breedveld 8 boe-
ken o.a. Hexspoor en 
Benedikt Ivo totaal €2,-. Tel. 
06-14040516

3 plantenhangrekjes voor aan 
de muur voor 2 bloempotten 
40 x 18 cm €2,- p/s, €5,- per 
drie. Tel. 0346-213727

2 balkon/muur plantenrekjes 
voor bloembakken 1 x 60 x 
19 cm , 1 x 40x19 cm. Samen 
€5,-. Tel. 0346-213727

Oud medicijnkastje. Iets 
voor huisartsenpraktijk o.i.d. 
€17,50. Tel. 0346-243758

Autoboek van Porsche tot 
Rolls Royce. Ziet er nog net-
jes uit. Kleurrijke foto's €5,-. 
Tel. 0346-243758

2 felle groene grote het 
model is bloempot. Leuk 
voor plantjes in de tuin. Is 
van kunststof. €17,50. Tel. 
0346-243758

14 Witte rechthoekige gour-
metborden  5 vaks  netjes 
en overbodig voor €20,- 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Luchtfoto in grijze lijst van 
Brandenburg West Bilthoven 
voor €5,- Bilthoven Tel. 
06-44560743

Scheepsankertje Telemex 
paraplu model 4 kg gegalva-
niseerd Nw €27,50 nu voor 
€17,50 overbodig Bilthoven 
Tel. 06-44560743

Gegalvaniseerde zware 
ankerketting lengte tenmin-
ste 4 meter, nu voor €30,- 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Tree purner telescoop hand-
zaag verbrokken verpakking 
is nooit gebruikt Nw €63,- 
Nu voor €20,- Bilthoven Tel. 
06-44560743 

Kunststof koffermat Opel 
Zafira C-Tourer 5-7 persoons 
Nieuw in plastic  2015-2019 
van Nw €56,- nu voor €24,99. 
Bilthoven: Tel. 06-44560743

Glazen waterkan (ook voor 
fruit) mat tapkraantje en dek-
sel Nw in verpakking €21,- 
nu voor €7,50 Bilthoven. Tel. 
06-44560743

Lamp (retro) doorzichtig 
hardplastic met beige ovale 
kap hoog 66 cm gebruikt €5,- 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Kunststof katten reismand 
zwart Nw 21,50 nu voor €10,-
. Bilthoven Tel. 06-44560743

Bijzet tafeltje ronde vorm 
donker mahonie gebr.rond 
43 cm hoog 50 cm €14,95 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Bijzet tafeltje rechthoekig 
donker mahonie gebr. L40cm 
x B32cm x H40cm €14,95 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Bijzet tafeltje rechthoe-
kig mahonie gebr.L33cm x 
b27cm x H38cm kl besch., 
€12,50 Bilthoven Tel. 
06-44560743

Vierkant bijzettafeltje gebr. 
L27cm x B28cm x H35 cm 
kl.besch., €12,50 Bilthoven 
Tel. 06-44560743

Rotan (rieten) opbergkist met 
deksel gebr. L 86cm x B 
42 cm x H 43 cm €13,50 
Bilthoven Tel. 06-44560743

Blijf op de hoogte: 
www.debilt.nl/corona

Philips draadloos thuis tele-
foon met antwoordappa-
raat en 2 handsets Gigaset 
A420A  €15,- Bilthoven Tel. 
06-44560743

4 kwartetspelen: De Bilt 6 
kernen, Maartensdijk 4 ker-
nen, Kunst en Genoegen, 
Utrecht kwartet. Samen €10,- 
. Tel. 06-53936536

7 boeken over meteorolo-
gie en geschiedenis KNMI. 
O.a. Wolkenatlas en KNMI 
125 jaar. Samen €20,-. Tel. 
06-53936536

Voor de verzamelaar: ana-
loge fotocamera Canon EOS 
1000F N met zoom lens EF 
35-80mm 1:4-5.6 en evt. tas 
€35,-, 06-30693144

12 st. DVD-R(W) 4.7 GB 
€1 p.st/€ 10 in 1 koop, en 
15 st. CD-R(W) 700MB, 
€1 p.st/€ 10 in 1 koop, tel. 
06-30693144

Personeel gevraagd
Fitte vutters en AOW-ers 
gezocht als invalkrachten 
voor het huis-aan-huis ver-
spreiden van De Vierklank. 
Een gezond en gezellig rond-
je buiten op woensdag op 
een tijdstip dat ú schikt. Ook 
meehelpen de best gelezen 
krant van De Bilt nóg beter 
te verspreiden? Bel 0346 
211992.

Floor Rolluiken zoekt een 
ROLLUIKMONTEUR, een 
constructiebankwerker en 
een assemblage medewerker. 
Wij geven graag nadere uit-
leg, dus reageer gerust en bel 
met 0346 213426 voor meer 
informatie. Je kunt vragen 
naar Edwin.

Personeel aangeboden

Ambachtelijk SCHILDER 
heeft nog tijd over voor 
schilderen binnen en bui-
ten en al uw behang- en 
sauswerk. 35 jaar ervaring. 
Ingeschr. KvK. Vrijbl. prijs-
opg. 06-39870829
TUINMAN heeft nog tijd. 
Voor al uw snoeiwerk, fat-
soeneren, voorjaarsbeurt, 
bestraten enz. Alles is 
bespreekbaar. Altijd vrij-
blijvende prijsopgave. Tel. 
06-50660689 www.hoeree-
tuinen.nl

H O V E N I E R S B E D R I J F 
Soestdijk 
Veel kortingen op groen en 
alle vuilafvoer. Tevens ook, 
hoge drukreiniging, schutting 
plaatsen, gras leggen, bestra-
tingen, grond en graafwerk, 

Hoveniersbedrijf Boomkwekerij D. van Vulpen. 
Voor al uw beplanting, tuinaanleg en- onderhoud, bestrating, 
grond- en graafwerk enz. Vraag naar onze geheel vrijblij-
vende prijsopgave. Groenekanseweg 78, Groenekan. Tel. 
0346-212787

Tuinservice van Vliet, Nw. Wetering 34. Tel. 06-54751296. 
Voor al uw snoei-straat-zaag-achterstallig onderhoudswerk-
zaamheden of aanleg-veranderingen in uw tuin, verkoop en 
levering van alle tuinplanten/bomen.

Opruiming van inboedels, huizen, schuren, garages etc. 
Bezemschoon opleveren. Wij geven de hoogste prijs voor 
auto’s en (brom)fietsen etc. Kringloop midden Nederland. 
Tel. 06- 50897262

Jezus zegt: Ik geef Mijn schapen Eeuwig Leven en zij 
zullen zeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal 
ze uit Mijn hand roven! Evangelische Gemeente, zondag 10 
uur, De Koperwiek, Bilthoven.

goten reinigen enz.  Alles in 
en om de tuin is mogelijk. 
Bel vrijblijvend: 0649377634
MEUBELSTOFFEERDERIJ 
Kwarten
Uw bank of stoelen weer als 
nieuw!
Oude Brandenburgerweg 4a
Bilthoven, tel. 030 2600088

ERVAREN docent geeft 
huiswerk- en studiecoaching 
aan huis. tel: 0634892915

Diversen
Oud ijzer- en metaalafval 
COCK ROSE- Maartensdijk. 
Tel. 06-54967985

Boerderij `FORTZICHT`. De 
locatie voor een vergadering, 
workshop, familiebijeenkomst, 
of cursus! Voordorpsedijk 35, 
Groenekan. Tel. 030-2710913, 
westeneng@boerderijfort-
zicht.nl
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Topsport op een laag pitje 
tijdens Coronacrisis

- Obstacle Course Running -
door Kees Diepeveen

Wat doen topsporters in deze moeilijke tijden, waarin de sportagenda geheel is geschrapt voor 
de aankomende maanden? Veel grote toernooien zijn uitgesteld, wedstrijden afgelast of 

uitgesteld en competities gestopt. Wat voor een ritme bouwen topsporters op om de 
conditie en de focus vast te houden? Ditmaal geeft de 17 jarige ras-atleet Stijn 
Lagrand uit Bilthoven een inkijkje in zijn aangepaste dagelijkse sportleven.

Met Stijn Lagrand heeft de gemeen-
te De Bilt een bijzondere, maar ook 
onbekende sporter als inwoner. 
Niet alleen zijn sport is onbekend 
maar ook zijn resultaten en dat is 
onterecht. In 2019 heeft hij diverse 
Nederlandse, Europese en wereld-
titels in diverse disciplines in de 
jeugdklasse binnen het Obstacle 
Course Running (OCR) behaald. 
Bij deze sport leg je een parcours 
hardlopend af over een terrein van 
3 tot 15 km vol met natuurlijke en 
opgebouwde zware hindernissen 
en obstakels. Dwars door sloten, 
weilanden, bossen en hindernis-
sen van balken, netten, banden en 
touwbanen etc. Een conditioneel 
heel zware sport. Stijn behoort nog 
een paar weken tot de absolute top 

in zijn jeugdklasse. In mei wordt 
hij 18 en hoort vanaf dan bij de vol-
wassenen waarin hij in twee wed-
strijdcategorieën mee kan doen, de 
leeftijdsgroep 18 tot 24 jaar of de 
elite. Stijn: ‘Per wedstrijd kijk ik 
met mijn trainer in welke categorie 
ik meedoe’.

Gripkracht
Voor de coronacrisis trainde Stijn 
16 tot 20 uur per week waarvan 
7 tot 10 uur met clubgenoten bij 
zijn vereniging Hang On in Doorn. 
Maar dat kan nu niet meer en daar 
had hij in het begin wel moeite mee. 
Hij doet nu heel veel thuis. Stijn: 
’Ik deed mijn looptrainingen toch al 
grotendeels vanaf huis. De kracht- 
en hindernistraining valt nu alleen 

wel volledig weg. In de achtertuin 
heb ik een rekstok voor krachttrai-
ning en die is nu ook uitgebreid met 
meerdere greepjes zodat ik mijn 
gripkracht kan blijven trainen. Het 
echt uitvoeren van hindernissen is 
thuis niet na te bootsen en kan daar 
helaas niet aan werken zoals ik zou 
willen. Voor de rest spring ik nu 
wat vaker op de fiets om wat extra 
uurtjes te maken zonder dat mijn 
knieën en enkels het constant zwaar 
te verduren krijgen’.

Krachttraining
Een grote verandering voor Stijn 
is dat hij niet meer naar school 
gaat. ’Dit jaar is mijn examenjaar 
van het VWO. Ik heb inmiddels al 
mijn toetsen afgerond. Daardoor 
ben ik nu meer gaan werken bij de 
Albert Heijn in Den Dolder. Voor 
de crisis werkte ik daar 6 tot 8 uur 
per week, nu 25 tot 35 uur. Maar 
ik houd voldoende tijd over om te 
trainen. Gemiddeld loop ik 70 tot 
80 km per week in diverse tem-
po’s. Dat wissel ik af met kracht-
training en fietsen. Globaal zag 
mijn trainingsweek van 12 tot en 
met 19 april er zo uit: 
zondag: 12 km wissel-tempoloop 
met 2km warmlopen; 
maandag: ochtend: 13 km herstel-
loop, middag: 1uur krachttraining 
aan de rekstok

Stijn in actie op hindernis Monkeybars waarbij het op kracht in de 
armen, techniek en gripkracht in de handen aankomt.

dinsdag: ochtend: 10 maal 600m 
met 1 min herstel. Totaal 13.5 km 
met warming-up en cooling-down; 
middag: 1 uur krachttraining voor 
benen
woensdag: ochtend: 14.3 km rusti-
ge loop door het bos; middag: klein 
uurtje rustig op de fiets 
donderdag: ochtend: 8 km rustige 
loop door het bos, middag: 45 min 
rustig op de fiets 
vrijdag: 30 min hardloop + kracht-
oefening circuit (een soort virtuele 
OCR-wedstrijd) 
zaterdag: ochtend: lange duurloop 
van 23 km door het bos, middag: 1 
uur krachttraining aan de rekstok
zondag:  rustdag

You Tube
Wekelijks belt hij met zijn trainer 
Erik de Heer. Stijn: ’Daarnaast 
houden we dagelijks contact via 
WhatsApp. Mijn trainer heeft op 
YouTube verschillende filmpjes ge-
plaatst, die iedereen van de club kan 
bekijken om zo bepaalde trainingen 
te volgen. Mijn trainer en ik werken 
nu vooral aan een goede basis. Dat 
betekent veel uren maken en weke-
lijks goede programma’s draaien 
met looptrainingen. In kracht ga ik 

erop vooruit deze periode, maar de 
trucjes en het ritme van het klim-
men verlies ik een beetje. Normaal 
hebben we 3 tot 4 maanden om een 
basis te leggen (vanaf oktober t/m 
maart), dat is nu aanzienlijk ver-
lengd . Dat is wel iets waar ik heel 
lang profijt van kan hebben omdat 
we nu de fundering leggen van de 
volgende jaren trainen’.

Doelen
Doelen stellen is lastig in deze pe-
riode. Alle wedstrijden tot oktober 
zijn afgelast. Er is enige hoop op 
het WK OCR in het najaar. Maar 
het is de vraag of zo’n groot eve-
nement dan al georganiseerd mag 
worden. Stijn: ‘Mijn focus ligt 
voorlopig dus niet echt op wedstrij-
den maar meer op trainingsdoelen, 
zoals het toewerken naar de wissel-
tempoloop van zondag om die niet 
voor 14 km maar voor 18 km te 
kunnen doen’. Naar de nabije toe-
komst toe hoopt Stijn voldoende 
tijd te krijgen om de training weer 
volledig te hervatten en zijn kracht 
en vaardigheden weer aan te scher-
pen voordat de eerste wedstrijd op 
het programma staat. 

Ook op deze stormbaanachtige hindernis staat Stijn zijn mannetje.

FC De Bilt kijkt vooruit
door Henk van de Bunt

Het seizoen amateurvoetbal zit er op: de KNVB besloot onlangs de competities te beëindigen. 
Er is tevens besloten dat er voor dit seizoen geen eindstanden komen en er dus ook geen 

kampioenen, promovendi en degradanten zijn. Het volgend seizoen start iedereen 
in dezelfde klasse als bij de start van het huidige seizoen. 

‘Bij FC De Bilt is er begripvol en 
berustend gereageerd’, aldus Rob 
van der Spek, bestuurslid techni-
sche zaken. ’Iedereen begrijpt dat 
gezondheid van spelers, staf en pu-
bliek boven alles gaat. Natuurlijk 
hoopt iedereen dat het uiteindelijk 
weer mogelijk wordt om te sporten 
maar op dit moment is er nog geen 
zicht op wanneer dat is. Dan moet 
je een beslissing nemen die dui-
delijkheid biedt aan iedereen. En 
aangezien wij nog moesten vechten 
tegen degradatie in de eerste klasse, 
werd er hier en daar ook wel met 
een glimlachje gereageerd. FC De 
Bilt speelt volgend seizoen gewoon 
weer in de eerste klasse’.

Conditie
Het sportcomplex is op last van de 
gemeente gesloten tot 28 april. Of 
er na deze datum weer mag worden 
gesport op het complex is onduide-
lijk; de verwachting is dat dit ver-
bod door de gemeente zal worden 
verlengd. Van der Spek: ‘Het is aan 
spelers zelf om de conditie op peil te 
houden. Daar hebben we geen speci-

aal programma voor opgezet. Sport-
scholen zijn ook gesloten en er blijft 
dan niet meer over dan thuis trainen, 
fietsen, hardlopen en opletten met 
eten en drinken’. 
Of er nog iets wordt afgerond van 
dit lopende seizoen is ook weer af-
hankelijk van de gemeente en de 
maatregelen die het kabinet neemt: 
Rob zegt hierover: ‘Als het mogelijk 
wordt om in de loop van mei, juni 
weer gefaseerd te starten zullen we 
daar zeker naar kijken. De voetbal-
kalender op ons complex eindigt op 
4 juli. Wellicht kunnen we in overleg 
met de gemeente daar mee schuiven 
als dat nodig is’. 

Terugkomen
Op dit moment gaat de KNVB nog 
uit van de start van het seizoen zo-
als oorspronkelijk gepland. Of dat 
allemaal mogelijk is moet nog blij-
ken maar bij FC de Bilt bereidt men 
zich daar ook op voor. Men is druk 
bezig met het aanstellen van een 
nieuwe hoofdtrainer voor het eerste 
en het invullen van alle functies bij 
de jeugd. Van der Spek: ‘De nieuwe 

staf zal zeker een plan voor de voor-
bereiding maken binnen de richtlij-
nen van de overheid, KNVB en de 
gemeente. Spelers hebben wellicht 
ruim 4 tot 6 maanden niet getraind 
en de belasting zal dus ook verstan-
dig moeten worden opgevoerd. Je 
kunt dat vergelijken met een situ-
atie waarin je volledige selectie te-
rugkomt van een blessure. We gaan 
ervan uit dat ook de KNVB daarbij 
wel gaat ondersteunen bijvoorbeeld 
met behulp van schema’s en advie-
zen. Daar gaan we zeker naar kijken 
met de nieuwe staf’.

Inpassen
Er is nu nog geen zicht op eventueel 
spelersverloop. Er is voor de Coron-
acrisis gesproken met alle spelers 
en de intentie is om de selectie van 
1 en 2 zoveel mogelijk bij elkaar te 
houden. Het besluit van de KNVB 
maakt dat FC De Bilt ook volgend 
seizoen weer in de eerste klasse uit-
komt en dat maakt het voor spelers 
ook interessant om bij De Bilt te 
blijven spelen. Van der Spek: ‘Daar-
naast gaan we gericht op zoek naar 

versterking. Daarbij houden wij vast 
aan onze opvatting om vooral te 
spelen met een kern van spelers met 
een Bilts verleden. Nieuwe spelers 
moeten passen binnen deze groep. 
De nieuwe hoofdtrainer zal daar na-
tuurlijk een belangrijke stem in heb-
ben, maar het bestuur zal dat ook be-
waken. Afgelopen seizoen zijn 8-9 
nieuwe spelers van buiten gekomen 
maar het rendement daarvan is heel 
beperkt gebleken. Dat willen we ko-
mend seizoen beter doen’. 

Focus
Bij het gesprek is ook voorzitter Tom 
Claassen van de partij: ‘FC De Bilt 
heeft een onrustig seizoen achter de 
rug, zowel sportief als financieel, 
nog los van de impact die de Coron-
acrisis heeft op de club. Na 8 relatief 

rustige jaren op sportief vlak, stapte 
Alain Hijman plotseling op in janu-
ari en recent Koos van Tamelen. Het 
nieuwe bestuur heeft wat dat betreft 
genoeg op het bordje (gekregen) 
en werkt hard om een aantal zaken 
weer op de rails te krijgen. Met een 
breed bestuur van 8 leden (waarvan 
7 nieuw) wordt momenteel hard ge-
werkt aan het vormgeven van een 
nieuwe toekomst voor FC de Bilt. 
Hierbij focust de club op twee za-
ken: financieel gezond worden en 
blijven werken aan onze belangrijke 
maatschappelijke functie in de Bilt. 
De club heeft veel jeugd en heeft 
de deuren open voor iedereen. Zo 
werken wij aan het starten van 35+ 
voetbal op vrijdagavond en orga-
niseren we regelmatig activiteiten 
voor ouderen in deze gemeente’.

Rob van der Spek en Tom Claasen (r) kunnen niet wachten tot het hek 
weer open kan. 



Corona-vrienden
Het kleine meisje verdeelt haar knuffels over de ruimte. ‘Pas op. Niet te 
dicht bij elkaar komen, want dan worden jullie ziek’. Met haar open blik 
vereenvoudigt zij onze worsteling met de nieuwe ‘1,5 meter samenle-
ving’. Een besloten theatervoorstelling in een tijd dat cultuurbeleving 
haast uitgesloten is. Online mogelijkheden worden creatief uitgebreid, 
maar zonder samen-zijn voelt de belevenis incompleet.

Nu theaters en musea gesloten zijn mag de natuur zich verheugen in 
meer bezoekers. Op gepaste afstand passeren wandelaars met rugzak-
ken, verrekijkers en wandelstokken. De nieuw ontstane ruimte in de tijd 
biedt onverwachte ontspanning. We ontdekken onvermoede schoon-
heid in onze eigen omgeving. De lucht is helder, meer dieren op ons 
pad, we zien de zon opkomen. Alsof we in een andere wereld leven, 
ontsnapt uit ons zelf gesponnen web van beperkingen.
En buiten zijn we niet alleen, ontmoeten nieuwe mensen. 
Corona-vrienden. Op afstand 
samen puur genieten.
              (Karien Scholten)

In haiku:
Op afstand samen
In een web van leefregels
Corona-vrienden
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advertentie

Het Tienhovensch Kanaal
Kanaal dat zomaar stopt…

door Rob Klaassen

Enkele weken geleden werd aan de redactie door een Biltse lezer gevraagd hoe het nu precies zit 
met een kanaal waarop hij tijdens een fietstochtje stuitte. Hij reed op de Noodweg 

vanaf Hollandsche Rading richting Loosdrecht. Na ruim een kilometer zag 
hij een wat verborgen kanaal dat de Noodweg kruiste. 

Het betreft hier een gedeelte van 
het Tienhovensch Kanaal. Aan de 
ene kant van de Noodweg loopt 
dit kanaal tussen de westzijde van 
landgoed Einde Gooi en de Huyde-
coperweg. Aan de andere kant loopt 
het nog zo’n 200 meter door in de 
richting van de Hoorneboegse hei. 

Kraai
Het Tienhovensch Kanaal is totaal 
ruim 10 km lang. Het kanaal loopt 
vanaf de Kraaienestersluis bij de 
Vecht bij Breukelen via Breukel-
erveen, Tienhoven naar Holland-
sche Rading. Bij de sluiswachters-
woning splitst het Tienhovensch 
Kanaal zich. Een deel van circa 2 
km lengte loopt in Noordoostelijke 
richting verder richting Hoorne-
boeg om daar te eindigen in de 
Zwarte Berg op de Hoorneboegse 
hei. Het andere deel loopt door in 
oostelijke richting langs de Graaf 
Floris V weg in de richting van 
Hollandsche Rading om daar na 
circa 1 km meter abrupt te eindigen.

Turf
Het Tienhovensch Kanaal is ooit 
begonnen als een afscheiding tus-
sen de ontginningen van het Tien-
hovensche en het Breukelerveen-
sche deel van het Noorderpark. De 
ontginningen vonden plaats tussen 
de 12e en de 16e eeuw. Na de ont-
ginning van de veengronden wer-

den deze gronden aanvankelijk ge-
bruikt als akkerbouwgebied. Door 
ontwatering klonk het veen sterk in 
met een grote bodemdaling tot ge-
volg. Het werd er te nat voor akker-
bouw. Hiervoor kwam turfwinning 
in de plaats. Deze turf werd naar 
de sedert de 15e eeuw snel opko-

mende steden vervoerd. In de 17e 
eeuw werd de Tienhovensche Vaart 
gegraven (niet te verwarren met het 
Tienhovensch Kanaal) en gebruikt 
om turf via de Vecht naar Utrecht 
en Amsterdam te vervoeren.

Begin
De Tienhovensche Vaart is bijna 
twee eeuwen in gebruik geweest 
om turf te vervoeren. Deze vaart is 
één van de belangrijkste vaarwegen 
voor turf geweest in het veenge-
bied, vooral omdat er een route naar 
Nieuw-Loosdrecht over land vrij-
wel naast liep. Deze ligging trok in 
de 19e eeuw de belangstelling van 
investeerders, die ervan droomden 
om een rechtstreekse verbinding 
tussen de Vecht en de Eem tot stand 
te brengen. In 1824 was het de heer 
Van de Wall, die hiervoor een voor-
stel deed aan de provincies Noord-
Holland en Utrecht; wat hier tevens 
een rol bij speelde was het plan om 
ook gronden in het Gooi te gaan ont-
ginnen. Van de Wall verkreeg goed-
keuring van de beide betrokken 

provincies. Tussen 1839 en 1869 
werd het Tienhovensch Kanaal ge-
graven, waardoor ook op sommige 
plaatsen de Tienhovensche Vaart 
moest worden verbreed. Het kanaal 
moest gaan dienen voor zowel de 
ontwatering van het gebied als ook 
voor transport van turf. Het moest 

geschikt zijn voor vaartuigen van 
20 tot 30 ton. Voor zover het kanaal 
in de provincie Utrecht was gelegen 
is het vrij snel gereedgekomen. In 
1838 ontstonden er plannen om het 
kanaal door te trekken naar de ge-
meente Huizen. Het kanaal moest 
daarvoor richting toren van Eemnes 
worden gegraven. Op deze wijze 
zou er een alternatieve handelsweg 
gaan ontstaan, die liep van Amster-
dam naar Amersfoort. 

Fiasco
Deze verlenging liep uit op een 
fiasco. De kanaalbouwers zijn 
slechts tot aan de Zwarte Berg op 
de Hoorneboegse hei kunnen ko-
men. Dit gebied maakt deel uit van 
de Gooise stuwwal, die op ca 5 me-
ter boven NAP is gelegen. Het te 
graven kanaal liep dood tegen deze 
voor die tijd vrijwel onmogelijk te 
doorgraven zandgronden. Het werd 
bovendien dan zo’n kostbaar pro-
ject dat het nooit meer rendabel zou 
kunnen worden. Bij de Noodweg, 
tegenover de Huydecoperweg, ligt 
de laatste 200 meter van het kanaal, 
die men hier toen heeft gegraven. 
Nog duidelijk is hier te zien op wel-
ke obstakels de kanaalgravers toen 
zijn gestuit. 

Graaf Floris V weg
Aan de Graaf Floris V weg ligt de 
in 1824 gebouwde woning van de 
sluiswachter. Langs de Graaf Flo-
ris V weg loopt het Tienhovensch 
Kanaal verder richting Holland-
sche Rading. Ooit heeft hier dus 
een sluis gelegen. Na ruim een ki-
lometer op de Graaf Floris V weg 
houdt dit kanaal plotseling op. Het 
kanaal is al lang niet meer bevaar-
baar, omdat er in de loop der tijd 
vele dammen in het kanaal zijn 
verrezen. Er zijn verschillende ver-
klaringen over de redenen waarom 

Eind van het Tienhovensch Kanaal op de Graaf Floris V weg in 
Hollandsche Rading.

Huis Sluijs, anno 1824.

Eindpunt Tienhovensch Kanaal bij Zwarte Berg op de Hoorneboegse heide.

dit stuk van het kanaal zo abrupt 
doodloopt; bijvoorbeeld: is dit stuk 
het eerst gegraven en is er pas later 
overgestapt naar het tracé richting 
Hoorneboeg? Was het ooit de be-
doeling dit kanaal door te trekken 
naar de Maartensdijkse Vaart om 
dan vervolgens via Pijnenburg en 
Soestdijk richting Baarn te gaan om 
bij de Eem uit te komen? Heeft dit 
stuk Tienhovensch Kanaal nog een 
belangrijke rol gespeeld bij de ont-
ginning van het aanliggende gebied 
van de polder Achttienhoven? Is het 
ooit de bedoeling geweest om via 
dit kanaal water van de Loosdrecht-
se plassen naar de polder Achttien-
hoven te transporteren? 
Johan Griffioen, die langs dit ka-
naal is geboren en getogen, zei me 
dat hij uit overlevering weet dat 
agrariërs vanuit Achttienhoven en 
Westbroek met hun pramen hier 
mest kwamen brengen en wit zand 
voor hun stallen mee terugnamen. 

Wit zand dat er kennelijk ooit is 
gestort en waarschijnlijk afkomstig 
is uit het gedeelte bij de Hoorne-
boegse hei. 

Grondwater
Een bijzonderheid is, dat er altijd 
water staat in het Tienhovensch 
kanaal. Doordat dit kanaal aan de 
voet van de Gooise stuwwal is ge-
legen en grondwater van hoog naar 
laag loopt, wordt het grondwater 
door de druk van het zandlichaam 
als het ware naar boven geperst. 
Het grondwater komt als kwelwa-
ter in dit lagere gedeelte van het 
kanaal aan de oppervlakte. Van-
daar dat het Tienhovensch kanaal, 
zelfs in de meest droge perioden, 
altijd (grond-)water bevat. Dit al 
eeuwenoude voedselarme grond-
water zorgt ervoor dat de milieuk-
waliteit van de flora en de fauna in 
dit kanaal van een bijzonder hoge 
kwaliteit is. 

Afhalen of laten bezorgen.
Woensdag t/m zondag

tussen 17.00 - 19.00 uur. 
Bestellen kan tot 15.00 uur op de dag zelf.

Groenekanseweg 168, Groenekan

“Wat schaft de pot?”

Bel of mail om te bestellen:
06-12368755 / info@naastdeburen.nl

Woe.
22-04
Do.

23-04
Vr.

24-04
Za.

25-04
Zo.

26-04

Texels
lamsstoofschotel

Gebakken zeebaars 
met Hollandaisesaus

Prei-quiche met 
geitenkaas en honing

Afhalen 
€ 10,00

Bezorgen 
€ 11,00

Gerechten worden geserveerd
met gekruide aardappeltjes en salade 

Toetje: chocolademousse 
met advocaat en slagroom: € 4,50

Flesje huiswijn: € 12,50
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